ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2007

Sant Celoni, 19 de juliol de 2007
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:15 hores del
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Francesc
Deulofeu Fontanillas, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de
l'Ajuntament, les regidores Josefa Lechuga Garcia, Laura Costa Olivé, Magalí
Miracle Rigalós, Julia de la Encarnación Gómez i Montserrat Vinyets Pagès, i els
regidors Jordi Cuminal Roquet, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre Sánchez,
Marià Perapoch Valls, Joan Castaño Augé, Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín,
Josep M. Bueno Martínez, Miquel Vega Vega i Albert Ventura Rovira, assistits pel
secretari de la corporació José Luis González Leal.
Excusa la seva assistència el regidor Raül Casado Jiménez.
Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent
per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia
d’avui.
Pren la paraula el Sr. Ramon Segarra per preguntar al Sr. alcalde si és certa la
informació apareguda al setmanari “L’actualitat” en que s’afirma que els regidors
de CiU cobraran per la seva dedicació un 10% més que els regidors del govern
anterior. Com a regidor d’Administració General que vaig ser –diu-, hi ha xifres
que em quadren i altres que no. Per exemple, és correcte que l’any 2003 el sou
de l’alcalde era de 54.200 € bruts anuals, el d’un regidor amb dedicació
exclusiva era de 38.000 € bruts i el d’un regidor amb una dedicació del 30% era
de 11.400 € també bruts. D’acord amb la proposta que es porta avui a aprovació
del Ple, a partir d’ara el sou dels regidors de CiU serà de 14.695 € bruts (amb
una dedicació del 35% de la jornada). Segons “L’actualitat”, si fem una
extrapolació del que representaria aquesta quantitat amb una dedicació del
100% resulta que el sou seria de 44.000 € anuals. Això representa un augment
de 6.000 € respecte de l’any 2003. Voldria que se m’aclarís si això és o no així.
A la mateixa notícia –continua al Sr. Segarra- es diu que “la CUP surt
guanyadora”. I sembla que això és veritat perquè fins ara els regidors de
l’oposició guanyaven 2.000 € bruts anuals. I, segons els números que es
publiquen al diari, resulta que cada regidor de la CUP cobrarà 9.600 € bruts per
les seves tasques (assistència a Plens, Comissions informatives...). Això
representa 800 € bruts al mes, multiplicat per 12 pagues. Voldria que se
m’aclarissin aquestes qüestions quan es tractin els punts 10 i 11 de l’ordre de
l’ordre del dia.
El Sr. alcalde agraeix les preguntes formulades pel Sr. Segarra perquè
permetran aclarir la notícia apareguda en un mitjà de comunicació. Sembla –diu-
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que a la informació que s’ha publicat es fa una comparativa dels sous i les
retribucions que cobraven els membres de corporació l’any 2003 amb les
quantitats que es proposen per a l’any 2007, quan són coses diferents.
Posteriorment quan es tractin els punts corresponents de l’ordre del dia, farem
una explicació detallada que espero que li permeti aclarir aquests dubtes.
A continuació pren la paraula el Sr. Jaume Arnao. Parlo –diu- en nom de
l’Associació de veïns del barri Residencial Esports, que és una nova associació
nascuda arrel de que, a principis d’aquest any, el Ple municipal va aprovar una
modificació del Pla parcial del sector P-16 Residencial Institut. A partir d’aquest
acord plenari alguns veïns, a nivell individual, vam presentar unes al·legacions
que van derivar en una reunió amb representants de l’Ajuntament d’aquell
moment per parlar i donar-nos informació sobre el tema. Va ser a partir
d’aquesta reunió, celebrada el passat 24 d’abril, que es va constituir una
comissió de veïns per començar a negociar immediatament amb l’equip de
govern anterior, en base a una plataforma de 14 punts que els veïns crèiem que
era important. Aquesta comissió de veïns ha generat una associació de veïns,
que s’ha format escassament fa un mes. Amb l’anterior equip de govern aquesta
comissió de veïns va arribar a una sèrie d’acords i compromisos, que el canvi
produït per les eleccions municipals han deixat una miqueta en l’aire. Fa temps
que estem demanant una reunió amb responsables de l’Àrea d’Entorn i,
coincidència, avui sembla ser que per fi hem aconseguit que se’ns convoqui a
aquesta reunió que esperàvem.
Nosaltres –continua- demanem que el nou equip de govern assumeixi i tiri
endavant els compromisos adquirits anteriorment, i que es segueixi negociant el
futur del barri d’acord amb la gent que hi vivim. Un dels compromisos concrets a
què vam arribar era poder presentar fora de termini un plec d’al·legacions contra
la modificació del Pla parcial del sector P-16 Residencial Institut. Les al·legacions
es van presentar, malgrat que fins ara no hem tingut resposta. Esperem que
aquest entrebanc burocràtic no sigui un problema perquè les al·legacions
segueixin el seu curs, ja que era un compromís de l’alcalde anterior. Nosaltres
pensem que les institucions estan per sobre de les persones.
Una altra de les qüestions que la nostra associació de veïns té entre mans és el
tema de l’Acampada Jove. Hem de reconèixer que el nou Ajuntament ens ha
atès en una sèrie de qüestions que hem sol·licitat, no tant la voluntat dels
organitzadors de l’event... Vam quedar amb el regidor Sr. Cuminal que, després
de l’Acampada, ens reuniríem per fer-ne una valoració. Estem esperant la vostra
trucada també en aquest sentit.
De fet, bàsicament, -conclou el Sr. Arnao- l’únic que voldríem apuntar és que la
nostra associació ha nascut amb una voluntat de negociar per obtenir un barri
que sigui correcte per a tots els veïns que hi vivim. No busquem l’enfrontament
amb les institucions, ni molt menys, i esperem que aquest nou govern compleixi
amb els compromisos anteriors i ens cridi per negociar el més aviat possible.
Gràcies.
El Sr. alcalde respon que la voluntat del nou equip de govern és escoltar a
qualsevol veí que vulgui exposar un problema o demanar aclariments sobre
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determinat tema. De fet –diu- ja hem tingut una primera reunió amb membres
d’aquesta nova associació de veïns, no específicament pel tema del sector P-16,
sinó simplement per conèixer-nos i establir una certa dinàmica. Posteriorment
s’han fet diverses trobades més per parlar del tema de l’Acampada Jove. Cal
tenir en compte que tot just fa escassament un mes que ens hem constituït com
equip de govern, i hi ha temes que cal analitzar amb un cert detall i que s’han de
valorar bé abans d’entrar en una discussió. La nostra voluntat és la del diàleg, de
posar sobre la taula els problemes que vosaltres veieu com a veïns, i d’intentar
buscar solucions. Evidentment –continua el Sr. Deulofeu-, si es va permetre des
de l’anterior equip de govern que les al·legacions contra la modificació del Pla
parcial del sector P-16 es poguessin presentar fora de termini, no serem pas
nosaltres qui posem impedients en contra. Les al·legacions, que crec que es van
presentar el mes de maig, es respondran i tindrem oportunitat de poder-ne
parlar. En quant a la reunió per valorar l’Acampada Jove, estàvem esperant que
aquesta setmana els organitzadors acabessin de deixar tots els espais en
perfectes condicions (aquest era un dels punts que vosaltres havíeu plantejat
que s’havia de millorar) per, posteriorment, reunir-nos per fer una valoració
completa de tot plegat. Us convocarem en breu per parlar-ne, com ja hem fet en
aquestes setmanes anteriors. En qualsevol cas, recullo des d’aquí les vostres
inquietuds i preocupacions.
Intervé de nou el Sr. Jaume Arnao per fer una precisió. Un altre problema que
volem plantejar des de la nostra associació –diu- és el tema de la Festa Major.
Tenim el compromís de l’equip de govern anterior de canviar la ubicació de
l’escenari principal de la festa, que en els últims anys s’ha instal·lat al nostre
barri. Voldríem que, quan més aviat millor, se’ns aclarís si això serà així o no,
perquè de seguida comencen vacances i ja serem al mes de setembre...
Intervé el Sr. Cuminal i diu que, si el Sr. alcalde li permet, voldria afegir una
cosa al que ell ha dit, que creu que és important. Vull agrair i reconèixer
públicament en aquest Ple municipal –diu- la paciència que heu tingut els veïns
d’aquest barri, i que ens heu demostrat en les diverses reunions mantingudes, ja
que en aquest primer mes tan intens d’aquest nou govern municipal ens heu
donat l’oportunitat de situar-nos i d’assumir progressivament els temes que ens
hem trobat entre mans. Quan només es porten dues setmanes en un lloc no es
pot donar a tothom la resposta que es voldria. I una cosa que m’ha agradat molt
que fessis –referint-se al Sr. Arnao-, malgrat que sé que tens molta pressió
perquè no tot ha sortit com voldríem, és venir aquí a dir que sí que s’han fet
coses ben fetes en el tema de l’Acampada Jove i que allò que hem parlat s’ha
anat complint. Jo, personalment, us ho volia agrair. I respecte la reunió de
valoració, s’ha de dir que el compromís que tenim amb els organitzadors de
l’Acampada (la JERC) és que disposen de set dies de marge per netejar tota la
zona. Un cop passats aquests dies, us trucarem per reunir-nos i acabar
d’avaluar-ho tot.
Respecte de l’altre tema que s’ha plantejat (la ubicació dels espais de la Festa
Major), també hi ha una pregunta del grup municipal del PSC referida a aquesta
qüestió i podríem aprofitar aquest moment per contestar-la. En tot cas, tampoc
no hi ha massa més a afegir al que s’ha dit. El primer dia que ens vam reunir
amb aquesta associació de veïns, només portàvem 15 dies de govern i ens vam
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trobar sobre la taula tots aquests temes. Vam fer una mica de broma dient “com
ens mengem aquest elefant?” “Doncs, per parts”. Primer tanquem l’Acampada
Jove i llavors entrarem en el tema de la Festa Major. Tot i que hi havia un
compromís polític de l’anterior govern per canviar la ubicació de la festa, no hi
havia res en ferm, ni assignat ni contractat. Nosaltres hem fet simplement el que
us vam dir, hem demanat uns estudis econòmic, tècnic i de seguretat sobre les
possibles ubicacions. I un cop haguem tancat tot el tema de l’Acampada Jove,
suposo que durant la setmana vinent, prendrem la decisió sobre la Festa Major i
us ho comunicarem, tant a vosaltres els veïns, com al grup municipal del PSC,
com a tothom, tot en base als estudis que s’estan acabant d’elaborar. Així que
ho hàgim decidit, us convocarem per parlar-ne.
Després d’aquestes intervencions, el Sr. alcalde informa que hi haurà dos punts
més que es posaran a consideració del Ple per la via d’urgència. Ara només els
anunciem, diu. Són: la renovació dels responsables dels plans d’emergència
municipals, i una moció presentada pel grup municipal del PSC i consensuada
per tots els grups polítics sobre la gratuïtat del bus urbà a determinats
col·lectius.
Dit això, a continuació es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del
dia de la sessió.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE
MUNICIPAL.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a l’acta de la sessió del Ple municipal del dia 5 de juliol d’enguany,
l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no
formular-se cap objecció, per unanimitat, s'acorda l’aprovació de la referida acta.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CENTRE MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ ESCOLA DE MÚSICA.
El Sr. Cuminal explica que, encara que el nou equip de govern s’estigui situant,
hi ha coses que no es poden aturar, com és el cas del funcionament del Centre
municipal d’expressió – Escola de música. Per al proper curs es proposa
incrementar un 2,7% les taxes per la prestació d’aquests serveis, percentatge
que correspon a l’augment anual de l’Índex de preus al consum (IPC). És el
mateix criteri que es va seguir durant la legislatura passada. La novetat, però, és
que els serveis s’han reestructurat i es projecten ara amb criteris evidentment
pedagògics, fent grups d’edat i donant diferents opcions per a que la gent pugui
escollir. Per exemple, en el cas dels nens de 7 anys, no és tracta que triïn
d’entrada quin instrument volen tocar, sinó que els puguin tocar una mica tots i
després escullin. Això permet que en algunes classes s’hagin ajustat més els
temps. Per tant, tot i l’increment de l’IPC, algunes opcions musicals poden
resultar més econòmiques, precisament per aquest criteri pedagògic que
enguany s’ha seguit.

4

Intervé el Sr. Arenas i manifesta que el grup municipal del PSC votarà a favor
d’aquesta proposta, perquè les taxes s’incrementen només en un percentatge
equivalent a l’IPC. També volem constatar –diu- que hem demanat per escrit els
criteris que s’utilitzen per a l’atorgament de beques als alumnes del Centre
municipal d’expressió – Escola de música. Entenem que un servei públic ha de
poder arribar a tothom i valorem positivament que es puguin incrementar els
ajuts per donar igualtat d’oportunitats a tothom. No creiem que un servei públic
com aquest hagi de ser gratuït per a tothom; els serveis s’han de pagar, però
s’han de pagar en funció del nivell econòmic de cadascú. I, d’altra banda, també
creiem molt important informar a la població de com poder accedir a aquestes
beques, cosa que fins ara potser no s’havia publicitat prou.
El Sr. Cuminal diu que el curs del Centre municipal d’expressió – Escola de
música ha de començar al setembre i no es podia aturar el procés d’aprovació de
les taxes que han d’entrar en vigor. La voluntat de l’equip de govern és estudiar
el tema de les subvencions, amb la intenció d’ampliar al màxim les oportunitats
per a tothom.
Pren la paraula la Sra. Vinyets i manifesta que els regidors de la CUP votaran en
contra d’aquestes taxes. Nosaltres entenem –diu- que l’objectiu hauria de ser
garantir l’accés de tothom als serveis públics i lluitar contra les desigualtats
socials, no pas perpetuar-les. I creiem que l’Escola de música, i especialment
l’Escola d’adults, haurien de ser uns serveis plenament públics o, si més no,
tendir a la gratuïtat. A part, hi ha uns informes tècnics que pensem que no han
estat prou valorats. Per tant, el nostre vot és en contra de l’aprovació d’aquestes
taxes.
Després d’aquestes intervencions i,
L’Àrea de Cultura ha efectuat una proposta relativa a les quotes a cobrar als
usuaris del Centre municipal d'expressió - Escola de música per al curs 20072008.
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19
el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Vista la memòria/proposta de l'Àrea de Cultura i l'estudi econòmic obrant a
l’expedient, del qual resulta que amb les tarifes que es proposen es dóna
compliment a l’article 24.2 de la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en
el sentit que l’import estimat de la taxa per la prestació d’un servei o la
realització d’una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o
previsible del servei o activitat de que es tracti.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 14 vots a favor
de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la Encarnación, i dels senyors
Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno i
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Vega, i amb 2 vots en contra de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple
municipal ACORDA:
1. Modificar l'Ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per la prestació
dels serveis i la realització d'activitats d'ensenyament al Centre municipal
d'expressió - Escola de música de Sant Celoni, amb vigència a partir de la data
de la seva aprovació definitiva, al següent tenor:
QUOTA DE LA MATRÍCULA: Una mensualitat
PROGRAMES VIES

SENSORIAL
4 i 5 anys
INICIAL
6 anys
BÀSIC
7 anys

BÀSIC
de 8 a 10
anys

BÀSIC
d'11 a 13
anys

JOVE
de 14 a 16
anys

JOVE
de 17 a 25
anys

Alumnes Alumnes
Sant
foranis
Celoni

via 1
19,79

29,68

via 1
27,47

41,21

via 1

Cançó i moviment (45'+45') + roda instrument 30'

41,21

61,83

via 2

41,21

61,83

via 3

Cançó i moviment (45'+45') + roda instrument 30' + Cor
60'
Cor 60'

16,48

24,73

via 1

Cançó 60' + Conjunt/Cor 60' + Instrument 60'/45'/30'

65,94

98,92

via 2

Cançó 60' + Instrument 60'/45'/30'

54,95

82,43

via 3

Cançó 60'

16,48

24,73

via 4

16,48

24,73

via 1

Cor/Conjunt 60' (sempre que faci l'instrument en una
altra EM)
Cançó 60' + Conjunt/Cor 60' + Instrument 60'/45'/30'

65,94

98,92

via 2

Cançó 60' + Instrument 60'/45'/30'

54,95

82,43

via 3

Conjunt/Cor 60' + Instrument 60'/45'/30'

54,95

82,43

via 4

Cançó 60' + Conjunt/Cor 60'

32,98

49,46

via 5

Conjunt/Cor 60'

16,48

24,73

via 6

Cançó 60'

16,48

24,73

via 1

Optativa 60' + Conjunt/Cor 60' + Instrument 60'/45'/30'

65,94

98,92

via 2

Optativa 60' + Instrument 60'/45'/30'

54,95

82,43

via 3

Conjunt/Cor 60' + Instrument 60'/45'/30'

54,95

82,43

via 4

Optativa 60' + Conjunt/Cor 60'

32,98

49,46

via 5

Conjunt/Cor 60'

16,48

24,73

via 6

Optativa 60'

16,48

24,73

via 7

Instrument sol 60'/45'/30'

41,21

61,83

via 8

76,93

115,40

via 9

Cançó 60' + Harmonia 60' + Instrument 80'/40' (+
Conjunt, opcional)
2n Instrument 60'/45'/30' (acumulable a la Via 1)

26,50

39,74

via 1

Optativa 60' + Conjunt/Cor 60' + Instrument 60'/45'/30'

71,44

107,16

via 2

Optativa 60' + Instrument 60'/45'/30'

60,45

90,67

via 3

Conjunt/Cor 60' + Instrument 60'/45'/30'

60,45

90,67

via 4

Optativa 60' + Conjunt/Cor 60'

32,98

49,46

via 5

Conjunt/Cor 60'

16,48

24,73

via 6

Optativa 60'

16,48

24,73

via 7

Instrument sol 60'/45'/30'

51,42

77,13

via 8

Cançó 60' + Harmonia 60' + Instrument 80'/40' (+
Conjunt, opcional)

82,43

123,65
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ADULT
a partir de
26 anys

via 9

2n Instrument 60'/45'/30' (acumulable a la Via 1)

31,63

47,45

via 1

Optativa 60' + Conjunt 60' + Instrument 60'/40'/20'

76,96

115,45

via 2

Optativa 60' + Instrument 60'/40'/20'

69,90

104,85

via 3

Conjunt 60' + Instrument 60'/40'/20'

69,90

104,85

via 4

Optativa 60' + Conjunt 60'

37,10

55,64

via 5

Conjunt 60'

24,73

37,10

via 6

Optativa 60'

24,73

37,10

via 7

Instrument sol 60'/40'/20'

49,29

73,93

via 7

Instrument sol 30'

65,94

98,92

2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text de les modificacions introduïdes a les Ordenances
fiscals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els
termes previstos a l’article a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER A
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS.
Pren la paraula la Sra. Costa per explicar la modificació que es proposa de les
taxes del Centre de formació d’adults per al proper curs. El criteri que s’ha
aplicat és exactament el mateix que per al Centre municipal d’expressió – Escola
de música, és a dir, incrementar les taxes del curs passat només en un 2,7%,
l’equivalent a l’increment de l’IPC. S’ha de dir que en el seu moment la Comissió
municipal d’educació permanent va emetre un informe sobre com havien de ser
les taxes del Centre de formació d’adults, intentant establir uns criteris més
lògics i socials. La comissió va proposar la divisió dels cursos en tres nivells: els
de nivell 1 (coneixements bàsics i habilitats comunicatives) es considerava que
havien de ser subvencionats per l’Ajuntament en un 92% del seu cost per
tractar-se d’eines bàsiques i necessàries per a la població; els cursos de nivell 2
(formació per al món laboral) havien de ser subvencionats en un 55%; i
finalment els del nivell 3 (formació complementària) subvencionats en un 35%.
Com es pot veure en pantalla –explica la Sra. Costa- actualment l’Ajuntament de
Sant Celoni està aportant més del que proposava la Comissió municipal
d’educació permanent. Així, per exemple, el conjunt dels cursos de nivell 1 té un
cost de 136.120 €, i l’Ajuntament hi està aportant 128.870 €, és a dir, bastant
més del 92% que es proposava per la comissió. Per a que els alumnes arribessin
a pagar el percentatge del cost proposat per a cada nivell, es va creure que la
millor manera era fer-ho progressivament. Això representava que fins al curs
2009-2010 no s’arribaria a la quota que proposava la Comissió permanent.
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L’actual equip de govern ha deixat sobre la taula la proposta de la Comissió
municipal d’educació permanent i ha decidit no aplicar els increments necessaris
per arribar als percentatges proposats. A banda d’això, hi ha paràmetres que no
s’han pogut contemplar, com és el cas de diverses subvencions que a dia d’avui
encara no han arribat i es desconeix el seu import. Això ens impedeix calcular
amb quins diners comptem i fins a quin punt es poden subvencionar els cursos.
Per tot això, l’informe tècnic del director de l’àrea indica que hi ha obert un debat
sobre el model d’Escola d’adults, i els seus nivells d’ensenyament i formació,
però amb els paràmetres de què disposem no és oportú apujar les taxes per
adequar-nos a la proposta de la Comissió municipal d’educació permanent. Per
tant, tècnicament se’ns ha suggerit incrementar les taxes només amb l’IPC i així
ho proposem al Ple.
Intervé el Sr. Castaño i diu que l’Escola d’adults és un element de cohesió social,
que ha representat un esforç econòmic molt important per a l’Ajuntament.
Creiem, però, que és important mantenir aquest esforç i continuar prestant
serveis tan bàsics com els que es presten al centre (ensenyar a llegir i escriure,
conèixer la nostra llengua, formar per al món laboral, etc.). Per tant –diu-, hi
votarem favorablement.
La Sra. Vinyets indica que des del grup municipal de la CUP votaran en contra
d’aquesta proposta pels mateixos motius expressats en el punt anterior.
Després d’aquestes intervencions i,
L’Àrea de Comunitat ha efectuat una proposta relativa a les quotes a cobrar als
alumnes de l’Escola d’adults per al curs 2007-2008.
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19
el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Vista la memòria/proposta de l’Àrea de Comunitat i l’informe econòmic obrant a
l’expedient, dels quals resulta que amb les tarifes que es proposen es dóna
compliment a l’article 24.2 de la Llei 39/88, de 28 de setembre, en el sentit que
l’import estimat de la taxa per la prestació d’un servei o la realització d’una
activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o
activitat de que es tracti.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 14 vots a favor
de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la Encarnación, i dels senyors
Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno i
Vega, i amb 2 vots en contra de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple
municipal ACORDA:
1. Modificar l’Ordenança fiscal número 20, reguladora de les taxes per serveis
generals, amb vigència a partir de la data de la seva aprovació definitiva, al
següent tenor:
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Aprovar el nou quadre de tarifes de l’apartat g), que conté les tarifes
corresponents a la taxa per la participació a les classes de l’Escola d’adults,
fixant els conceptes i imports següents:
QUOTA
ALUMNES

QUOTA
BONIFICADA
ALUMNES DE
SANT CELONI

Català oral

18,28 €

15,90 €

Formació instrumental 1r nivell

18,28 €

15,90 €

Formació instrumental

18,28 €

15,90 €

Formació instrumental 2n i 3r nivell

48,75 €

42,39 €

Graduat en educació secundària

99,94 €

86,90 €

Accés a cicles formatius de grau mitjà

99,94 €

86,90 €

162,71 €

141,49 €

1 assignatura

78,61 €

68,36 €

2 assignatures

157,23 €

136,72 €

162,71 €

141,49 €

1 assignatura

78,61 €

68,36 €

2 assignatures

157,23 €

136,72 €

3 assignatures

235,84 €

205,08 €

A) PREU DE LES MATRICULES

Accés a cicles formatius de grau superior
Prova comuna:
Prova específica:

Accés Universitat
Prova comuna:
Prova específica:

18,28 €

15,90 €

Introducció a la informàtica, Ofimàtica

Castellà elemental

235,84 €

205,08 €

Dibuix i pintura

166,98 €

145,20 €

Anglès

159,99 €

139,12 €

Català oral

18,28 €

15,90 €

Alfabetització digital

24,15 €

21,00 €

Tallers de pintura

63,99 €

55,64 €

Formació instrumental 2n i 3r nivell

6,00 €

6,00 €

Graduat en educació secundària

9,00 €

9,00 €

20,00 €

20,00 €

B) PREU DEL MATERIAL

Accés a cicles formatius de grau mitjà

Accés a cicles formatius de grau superior / Accés Universitat
Prova comuna

6,00 €

6,00 €

Prova específica

3,00 €

4,00 €
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Anglès

3,00 €

3,00 €

2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança modificada durant el termini
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els
termes previstos a l’article a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
4. ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI DE LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL, CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ
PRECOÇ (CDIAP) I SERVEI D’ATENCIÓ MULTIPROFESSIONAL (SAM).
El Sr. alcalde explica que aquest és pràcticament el punt final d’un llarg procés
que s’ha portat al Ple en diferents ocasions, i que culmina ara amb l’inici d’una
obra tant necessària com és la llar d’infants municipal. Dies enrere, a la Mesa de
contractació ja es va fer l’adjudicació de l’obra i ara es proposa la ratificació pel
Plenari. Fins ara a Sant Celoni no hem disposat de cap centre municipal per a
l’escolarització dels infants de 0 a 3 anys, malgrat que la venim reclamant des de
fa molts anys. Crec –diu- que hem d’estar tots contents que avui es presenti
aquest últim pas, que és el de l’adjudicació de l’obra, amb la voluntat d’intentar
començar els treballs al mes de setembre per tal de que el proper curs
l’equipament ja estigui disponible i els ciutadans de Sant Celoni en puguin fer ús.
El Sr. Arenas indica que el grup municipal del PSC, evidentment, votarà a favor
d’aquest punt, per tractar-se d’un dels diversos projectes engegats per l’anterior
equip de govern. Aquest, principalment, ens fa molta il·lusió, i a mi –diu- com a
pediatre que sóc, encara més. El projecte dóna mostra d’una bona planificació;
penso que serà un centre modèlic i pioner perquè conjunta una escola bressol de
122 places per a nens de 0 a 3 anys, amb les noves instal·lacions del CDIAP (el
Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç, que ja fa un any i mig que
funciona a les actuals instal·lacions de la Mútua del Carme), juntament amb el
SAM (el Servei d’assistència multiprofessional que ja fa anys que ve prestant
l’Ajuntament). Crec que serem un referent en aquest tipus d’instal·lacions i estic
segur que altres municipis ens voldran copiar. Endavant, doncs.
La Sra. Vinyets manifesta que des de la CUP també hi votaran a favor perquè
així s’acabarà amb una de les grans mancances que ve patint Sant Celoni, i
alhora perquè aquest tema representa l’execució d’un dels punts de l’acord
d’investidura i governabilitat subscrit amb CiU.
Intervé el Sr. Castaño per fer un petit incís. El Sr. alcalde ha dit que “la Mesa de
contractació va fer l’adjudicació de l’obra”, quan hauria d’haver dit “la Mesa de
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contractació va proposar l’adjudicació de l’obra”. Som nosaltres, el Ple municipal,
els qui adjudiquem els contractes.
El Sr. alcalde manifesta que el projecte de la llar d’infants ha estat una feina
d’Ajuntament, és a dir, consensuada i aprovada per tots els regidors del Plenari,
que és el principal òrgan municipal, i n’hem d’estar tots molt contents. Val a dir
també, que la planificació en aquest tema és important i cal començar ja a
preveure la necessitat de noves places de llar d’infants tan bon punt aquesta
estigui construïda.
Després d’aquestes intervencions i,
L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, atorga competència als Ajuntaments per a la promoció de tota classe
d’activitats i prestació de tota classe de serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
El mateix precepte, al seu apartat 2.k) i n) contempla la possibilitat de la
prestació de serveis socials i culturals, així com la participació en la programació
de l’ensenyament i la cooperació amb l’administració educativa per a la creació,
construcció i sosteniment dels centres docents públics.
El municipi de Sant Celoni no disposa d’oferta pública o sostinguda amb fons
públics per atendre l’escolarització de la població de 0 a 3 anys. Per això,
l’Ajuntament de Sant Celoni té interès en promoure la creació de places escolars
de primer cicle d’educació infantil en un centre docent de titularitat municipal.
Per tot això, en data 22 de març de 2007 el Ple municipal va aprovar
definitivament el projecte tècnic de construcció de l’edifici que ha de contenir la Llar
d’infants municipal, el Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)
i el Servei d’assistència multiprofessional (SAM) de Sant Celoni, redactat pels
senyors Eduard Prats Nadal i Pere Ramos Pascual, arquitectes associats de Petritxol
6 Arquitectes SCP, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat de 3.414.319, 49
€.
El projecte s’ajusta a les determinacions del Text refós de la revisió del Pla
general d’ordenació de Sant Celoni, aprovat el 18 de juny de 1997, pel que fa al
règim urbanístic del sòl i la qualificació urbanística.
Les administracions locals tenen plena capacitat per a contractar qualsevol obra
que sigui necessària per a la consecució de les finalitats que tenen encomanades
per la llei i, d’acord amb la legislació aplicable, la competència per a la
contractació d’aquesta obra correspon al Ple municipal.
Per això, en la mateixa sessió de 22 de març de 2007 el Ple municipal va aprovar
l’expedient de contractació, que conté el corresponent Plec de clàusules
administratives particulars, per a l’execució de les obres contemplades al
projecte constructiu de l’edifici de la Llar d’infants municipal – CDIAP – SAM.
Alhora va aprovar la licitació simultània de les obres, pel procediment obert i la
forma de concurs.
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S’han publicat els oportuns anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
número 89 del dia 13 d’abril de 2007, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 4863 del dia 17 d’abril de 2007 i al tauler d’edictes de la
corporació.
En el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha presentat cap al·legació
contra el Plec de clàusules administratives particulars regulador del concurs.
En data 15 de maig de 2007 s’ha procedit a l’obertura dels sobres de les sis
pliques presentades al concurs, que corresponen a les mercantils: Imaga
Proyectos y Construcciones SA, Teyco SL, Popsa Construccions SL & APM
Corporació Empresarial Constructora SA, Vopi 4 SA, Solius SA Construcciones i
Excover SA.
Després de l’oportú examen i previ informes tècnic i econòmic, la Mesa de
contractació reunida el dia 2 de juliol de 2007, va emetre dictamen proposant al
Ple municipal que adjudiqui a la mercantil Imaga Proyectos y Construcciones SA
el contracte per a la construcció de l’edifici que ha de contenir la Llar d’infants
municipal, el Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) i el
Servei d’assistència multiprofessional (SAM) de Sant Celoni, per la quantitat de
2.983.777,08 €, IVA inclòs.
A la vista d’aquests antecedents, a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Personals, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
1. Adjudicar a la mercantil Imaga Proyectos y Construcciones SA el contracte per
a la construcció de l’edifici que ha de contenir la Llar d’infants municipal, el
Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) i el Servei
d’assistència multiprofessional (SAM) de Sant Celoni, per la quantitat de
2.983.777,08 €, IVA inclòs, d’acord amb el projecte tècnic redactat pels senyors
Eduard Prats Nadal i Pere Ramos Pascual, arquitectes associats de Petritxol 6
Arquitectes SCP, amb el benentès que les referides obres s’hauran d’executar en
el termini de dotze mesos, comptats des de l’endemà de la signatura de l’acta de
replanteig de les obres.
2. Requerir a Imaga Proyectos y Construcciones SA per tal que, en el termini de
quinze dies a comptar des de la notificació d’aquests acords, presenti el resguard
d’haver constituït la garantia definitiva per l’import corresponent al 4% del preu
d’adjudicació, així com l’IAE que l’autoritzi a executar aquesta obra a Sant Celoni
i pòlissa de responsabilitat civil que empari la durada i l’execució dels treballs.
3. Notificar aquests acords a Imaga Proyectos y Construcciones SA per al seu
coneixement i als efectes de la formalització del corresponent contracte
administratiu, i a la resta de licitadors per tal que puguin recollir la documentació
presentada en aquest Ajuntament.
5. RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A
L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA
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GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE
SANT CELONI, I ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT.
Intervé el Sr. Mas i explica que fa uns mesos, dins el termini d’exposició pública
de l’expedient, el grup municipal de CiU va presentar unes al·legacions al Plec de
condicions que ha de regir el concurs per a la contractació del nou servei
municipal d’aigua potable a Sant Celoni. Tots els grups polítics de l’Ajuntament
vam coincidir –diu- en que el plec estava molt treballat i era molt complet, però
nosaltres volem tenir el millor servei possible d’abastament d’aigua potable i
garantir les inversions en la xarxa que Sant Celoni necessita per al seu
creixement, alhora que es faci el necessari manteniment de les instal·lacions. En
tant que el Plec de condicions és el document que regeix el contracte per a la
concessió del servei i, per tant, només es pot exigir a l’adjudicatari allò que està
escrit, el nostre grup va considerar convenient clarificar alguns punts del plec.
Molt sintèticament, aquests punts consisteixen, en primer lloc, en definir que
anualment es farà una auditoria de seguiment per avaluar les finances, l’eficàcia
i l’eficiència en el servei d’abastament de l’aigua, amb el benentès que si
l’Ajuntament creu necessari contractar una empresa externa per auditar al
concessionari, aquest es farà càrrec del seu cost. També es proposa la creació
d’una comissió de seguiment i control intern entre el concessionari i
l’Ajuntament, per tal d’avaluar, amb la periodicitat que es cregui convenient, la
gestió del servei. I finalment es proposa incorporar al plec el tipus d’informació
de què disposarà l’Ajuntament, és a dir, els indicadors de com es presta el servei
d’abastament d’aigua (indicadors econòmics, d’eficàcia i d’eficiència). Es tracta
d’evitar que aquests criteris no siguin eteris, sinó que quedi molt més explícita
quin és el tipus d’informació que el concessionari ha de comunicar a l’Ajuntament
per avaluar la qualitat del subministrament i veure el grau d’aprofitament de la
xarxa. Per tant, amb aquestes tres qüestions que proposem incorporar, el Plec
de condicions, que ja era molt complet, resultarà ara més clar i explícit, tot amb
l’objectiu de millorar la gestió del servei d’abastament d’aigua potable a Sant
Celoni, i poder reprendre el concurs iniciat.
El Sr. Castaño diu que, tot i que l’informe tècnic que figura a l’expedient
proposava desestimar les al·legacions del grup municipal de CiU, entenem que
són qüestions que aporten més concreció al Plec de condicions i, per tant, hi
votarem favorablement.
La Sra. Vinyets diu que des de la CUP no tenen els suficients elements necessaris
per valorar el tema i, per tant, s’abstindran en la votació.
Després d’aquestes intervencions i,
En data 5 de setembre de 2006 l’Àrea municipal d’Entorn ha emès informe sobre
la situació actual del servei d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant
Celoni, en el que es posa de manifest la necessitat de procedir a reformular el
disseny d’aquest servei.
Arrel d’aquest document es dugué a terme la redacció d’un avantprojecte que ha
determinat i quantificat l’abast de les obres i instal·lacions necessàries per tal
d’adequar les ja existents a la nova legislació, així com també s’ha dut a terme
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la redacció d’un nou plec que contempla el finançament necessari de les
inversions que resulten de l’avantprojecte i estudi econòmic i financer esmentat,
principalment per a fer front a les quantioses obres necessàries per al
condicionament de les xarxes i la construcció d’una estació de tractament
d’aigua potable (ETAP).
Un cop instruït l’expedient, s’aprovà inicialment pel Ple de la corporació en sessió
de 22 de febrer de 2007, juntament amb els plecs de clàusules d’explotació i
administratives particulars, i s’exposà al públic pel termini legalment preceptiu
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província
número 62 annex II de 13 de març de 2007, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 4842 de 15 de març de 2007 i al taulell d’anuncis de la
corporació, termini dins el qual es va presentar un escrit d’al·legacions pel grup
municipal de CiU.
En data 10 de maig de 2007 ha estat emès informe tècnic relatiu a la resolució
de les al·legacions.
L’al·legant formula al seu plec una única al·legació relativa a la millora de la
redacció de la clàusula 91 del plec de condicions, que en l’actualitat té el
redactat següent:
“1.- El servei serà controlat pels òrgans municipals competents segons aquest
plec i la legislació d’aplicació.
2.- El control i supervisió directa del servei serà de càrrec del regidor designat a
l’efecte, que serà auxiliat pels tècnics que l’Alcaldia designi.”
La redacció que es proposa per a la clàusula 91 té el contingut següent:
“1.- El servei serà controlat pels òrgans municipals competents segons
aquest plec i la legislació d'aplicació.
2.- L’empresa adjudicatària de la concessió estarà sotmesa al control
financer i d’eficàcia que determini l'Ajuntament en cada moment i que,
entre d’altres, constarà dels següents elements:
a.- Anualment, l’òrgan municipal encarregat del control financer i d’eficàcia
realitzarà, directament- o mitjançant la contractació d’una empresa
especialitzada, una auditoria de seguiment del servei, tant financera com
d’eficàcia i eficiència. En cas de contractar una empresa externa per
realitzar aquest control, els costos de la contractació seran a càrrec del
concessionari, fins a un límit màxim anual de 10.000 euros incrementat
anualment amb l’IPC.
b.- L’auditoria de l’apartat anterior aplicarà els procediments de revisió
continguts en les normes d’auditoria pública aplicables en cada moment i. és
independent de l'obligació que pugui tenir el concessionari com a
conseqüència d'estar subjecte a l'obligació de realitzar l'auditoria de
comptes segons al normativa mercantil.
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c.- Anualment, el contractista presentarà els comptes individualitzats de la
concessió (balanç, compte d’explotació i de capital, estat d’origen i aplicació
de fons, pla de finançament i d’inversions de la concessió).
d.- El concessionari tindrà els arxius ordenats amb la documentació relativa
a la concessió, d'acord amb la presentació de comptes individualitzats de la
concessió, que facilitin, el control financer i d’eficàcia.
e.- L’empresa concessionària facilitarà la informació
l’elaboració dels indicadors de medició del servei.

necessària

per

3.- En el termini màxim d’un any, a comptar des de l’adjudicació de la
concessió es crearà una comissió de seguiment i control intern entre
l’Ajuntament de Sant Celoni i el concessionari.
4.- Els indicadors per a la medició del servei de gestió de l’abastament
d’aigua de Sant Celoni seran determinats per l’òrgan de l'Ajuntament
encarregat del control en la gestió del servei públic i ratificats en la comissió
de seguiment entre l'Ajuntament i el concessionari, i que com a mínim seran
els següents:
1.- Indicadors d’economia
1.1 Denominació: Cost unitari del subministrament d’aigua
¾
¾

Definició: L’indicador quantifica el que costa cada any el subministrament.
D’aigua potable relativitzant-ho en funció del nombre d/usuaris o abonats.
Càlcul: C/H on:

C : Despesa pressupostaria no financera o l’import del contracte de concessió
(concepte 227 i subfunció 41)
H : Població de dret de l’últim padró o nombre d’abonats
2.- Indicadors d’eficàcia
2.1.- Denominació: Indicador d’activitat del servei
¾
¾

Definició: L’indicador posa en relació la quantitat d/aigua subministrada
(mesurada en m3) respecte el nombre d’usuaris o abonats
Càlcul: AS/H on:
AS: Quantitat de m3 subministrats d’aigua
H: Població de dret de l’últim padró o nombre d’abonats

2.2.- Denominació: Capacitat de subministrament d’aigua
¾

Definició: L’indicador pretén mesurar el nivell D’aprofitament de la xarxa de
subministrament d’aigua potable, analitzant el volum de l’aigua
subministrada respecte el volum d/aigua que es pot subministrar.
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¾

Càlcul: SR/CS on:
SR: Subministrament real mesurat en m3 per dia
CS: Capacitat de subministrament de la xarxa mesurat en m3 per dia

3.- Indicadors d’eficiència
3.1.- Denominació: Indicador de connexió a la xarxa
¾

¾

Definició: L’indicador reflecteix el nombre d’immobles connectats a la xarxa
de subministrament d’aigua. Combina els conceptes d’eficiència i d’eficàcia,
es tracta que la xarxa (input) arribi al major nombre d’immobles (output),
així com assolir l'objectiu que tothom estigui connectat a la xarxa.
Càlcul: C/IT on:
IC: Nombre d’immobles connectats a la xarxa de subministrament
IT: Nombre d’immobles totals existents al municipi

3.2.- Denominació: Grau d’aprofitament de la xarxa
¾

Definició: L’indicador reflecteix el grau d’aprofitament en el subministrament
d’aigua als immobles respecte de l’aigua captada.

5.- El control i supervisió directa del servei serà a càrrec de l'òrgan municipal en
que l’Alcaldia designi aquesta tasca, que serà auxiliat pels tècnics que l'òrgan
designi.”
És clar que la redacció proposada per l’al·legant millora de manera substancial la
redacció original, permetent un millor i major control de la concessió, és per
aquest motiu que es considera adient estimar l’al·legació tot incorporant la nova
redacció de la clàusula 91 al plec.
D’acord amb tot l’anterior, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per 14 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la
Encarnación, i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Castaño,
Arenas, Capote, Bueno i Vega, i amb 2 abstencions de la senyora Vinyets i del
senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA:
1. Estimar en tots els seus termes l’al·legació formulada pel grup municipal de
CiU a l’aprovació inicial de l’expedient de contractació, que comprèn el plec de
clàusules d’explotació i administratives particulars, del contracte de gestió del
servei públic d’abastament domiciliari d’aigua potable, tot substituint la redacció
primitiva de la clàusula 91 per la nova proposada per l’al·legant, que obra als
fonaments jurídics d’aquesta proposta i es dona per reproduïda en aquest punt.
2. Aprovar definitivament l’expedient de contractació, mitjançant licitació pel
sistema de concurs i procediment obert, per a la gestió del servei públic del
contracte de gestió del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua de Sant
Celoni, que inclou el plec de clàusules d’explotació i administratives particulars
amb la modificació derivada de l’estimació de l’al·legació presentada.
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3. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar quanta
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ DE L’ENTITAT
URBANÍSTICA COL·LABORADORA PROVISIONAL EL SECTOR P-5 CAN
CASETA.
El Sr. alcalde explica que la constitució d’aquesta Entitat urbanística
col·laboradora provisional és una fórmula que permetrà als promotors del sector
Can Caseta iniciar els primers estudis de cara a impulsar davant de l’Ajuntament
els tràmits necessàries per al desenvolupament d’aquest àmbit urbanístic.
Després d’aquesta intervenció i,
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de l’entitat urbanística
col·laboradora provisional del sector P-5 Can Caseta, d’aquest terme municipal.
Atès que amb data 30 de març de 2007 el Sr. Josep Maria Cases Massaguer, en
nom i representació de l’EUC provisional del sector P-5 Can Caseta, va presentar
a aquest Ajuntament una còpia simple de l’escriptura de constitució de dita
entitat, autoritzada per la notària Sra. Elena Turiel Ibáñez el dia 29 de març de
2007, amb número 398 del seu protocol.
Examinada la documentació aportada, per decret de l’Alcaldia de data 20 d’abril
de 2007 es va requerir l’interessat per a l’esmena de defectes que contenia la
proposta presentada.
En data 14 de juny de 2007 el Sr. Josep Maria Cases Massaguer ha presentat la
documentació requerida, consistent en la primera còpia de l’escriptura de
constitució de l’EUC provisional del sector P-5 Can Caseta, autoritzada per la
notària Sra. Elena Turiel Ibáñez el dia 29 de març de 2007 amb número 398 del
seu protocol, primera còpia de l’escriptura de subsanació de l’acta constitutiva
d’entitat urbanística col·laboradora provisional del sector P-5 Can Caseta,
autoritzada per la notària Sra. Elena Turiel Ibáñez el dia 11 de maig de 2007
amb número 593 del seu protocol, i notes simples registrals dels propietaris
membres de l’EUC provisional.
A l’escriptura de subsanació esmentada es procedeix a la correcció de dues
errades materials consistents en aclarir que la superfície de la registral 2222 és
de 453 m2 enlloc dels 432 m2, i que la superfície de la registral 9015 és de
1.172,31 m2 enlloc dels 1.172,01 m2.
Aquesta correcció implica que els constituents representen un total de 27.332,88
m2 amb un 65,54% de la superfície total del sector.
A l’escriptura de subsanació també s’incorpora un nou llistat de superfícies on es
contemplen dites modificacions, es modifica la durada de l’EUC provisional,
establint-se un màxim d’un any, s’aclareix que la superfície del sector P-5 Can
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Caseta es va establir a la modificació puntual de la UASU-42, aprovada per la
CTUB en sessió de 2 de març de 2006, i segons medició topogràfica va quedar
en un total de 41.705,92 m2, i finalment s’elimina la consideració de sistema
fluvial Q100, ja que no s’aporta estudi d’inundabilitat.
Examinada la documentació aportada, en relació a allò que disposen els articles
117 del Decret Legislatiu 1/2005 i 196 del Decret 305/2006, la tècnica
d’administració general ha emès un informe segons el qual la proposta s’adequa
a la legalitat vigent, malgrat que conté un error material en la superfície de la
finca registral 638, aportada per la Sra. Rosa Ginesta Palaus, ja que consta de
926,39 m2 quan en realitat són 588,99 m2 segons documentació aportada del
Registre de la Propietat.
Aquest error suposa un total de superfície aportada a l’entitat per part dels
propietaris membres de 26.995,48 m2 enlloc de 27.332,88 m2, que representa
un total del 64,73% enlloc del 65,54% de la superfície del sector.
Poden prendre la iniciativa per constituir una entitat urbanística col·laboradora
provisional les persones propietàries de finques la superfície de les quals
representi més del 25% de la superfície total compresa en un polígon d'actuació
o en un sector de planejament derivat. En aquest cas, malgrat l’error material
comès en la superfície de la registral 638, s’assoleix amb escreix el percentatge
esmentat.
L’article 117.3 del Decret Legislatiu 1/2005 estableix que les entitats
urbanístiques col·laboradores es poden constituir de manera provisional, amb
una vigència que no pot excedir d'un any, amb la finalitat de formular la
documentació i instar les tramitacions necessàries per a facilitar-ne i agilitar-ne
la constitució definitiva.
L’article 196 del Decret 305/2006 disposa que les entitats urbanístiques
col·laboradores provisionals es constitueixen amb l'objecte d'impulsar les
tramitacions necessàries per a portar a terme el desenvolupament urbanístic de
l'àmbit de planejament o el polígon d'actuació respectiu.
A aquests efectes, aquestes entitats poden formular el planejament derivat, i
instar-ne la tramitació, elaborar un projecte de bases amb la finalitat d'instar la
concertació de la gestió urbanística integrada de l'àmbit, formular els projectes
d'urbanització i de reparcel·lació, amb la finalitat d'instar-ne la tramitació, bé
constituint-se en junta de compensació definitiva, si integra persones
propietàries que representen més del 50% de la superfície del polígon
d'actuació, bé impulsant la concertació de la gestió urbanística integrada i
constituint-se en junta de concertació, si s'escau, impulsar la constitució
definitiva d'una associació administrativa de cooperació o d'una junta de
conservació, o bé instar el canvi de la modalitat de cooperació a compensació,
d'acord amb el què estableix l'article 129.3 del Decret 305/2006.
El document públic de constitució presentat expressa la durada de l’entitat, el
seu domicili, les regles de funcionament relatives a la forma de convocatòria dels
seus membres, el règim d'adopció d'acords, i les facultats del president o
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presidenta. També expressa que s'admet la possibilitat que s'incorporin com a
membres de l'entitat constituïda provisionalment la resta de persones
propietàries del sector P-5 Can Caseta.
El document de constitució de l'entitat urbanística provisional conté la llista de
persones propietàries que constitueixen l'entitat provisional i les seves adreces,
les dades registrals de les seves finques i les superfícies respectives, expressant
la proporció entre la superfície de les seves finques i la superfície total de l'àmbit
de desenvolupament urbanístic; la descripció de l'àmbit, i la persona designada
per a ocupar el càrrec de president.
En quan a la tramitació, l’article 196.8 del Decret 305/2006 exposa que
l'administració urbanística actuant ha d'adoptar l'acord d'aprovació de la
constitució de l'entitat urbanística col·laboradora provisional, si és procedent, en
el termini d'un mes, un cop presentat el document públic de constitució.
L'acord d'aprovació de la constitució de l'entitat urbanística provisional ha de ser
publicat en el diari oficial, amb indicació de la possibilitat d'adhesió de la resta de
persones propietàries.
Aprovada la constitució, la inscripció de l'entitat al Registre d'entitats
urbanístiques col·laboradores segueix el procediment previst a l'article 192 del
Decret 305/2006.
Vist l’informe jurídic que obra a l’expedient.
Vist allò que disposa l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985,
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar la constitució de l’entitat urbanística col·laboradora provisional del
sector P-5 Can Caseta, formalitzada en escriptures públiques autoritzades per la
notària de Sant Celoni Sra. Elena Turiel Ibáñez els dies 29 de març de 2007,
amb número 398 del seu protocol, i 11 de maig de 2007, amb número 593 del
seu protocol, amb el benentès que la finca registral 638, titularitat de la Sra.
Rosa Ginesta Palaus, té una superfície de 588,99 m2 segons documentació
aportada del Registre de la Propietat, el que suposa que els propietaris membres
de l’entitat aporten una superfície total de 26.995,48 m2, representant un
64,73% de la superfície del sector.
Aquesta aprovació queda supeditada a la condició de que si el Registre d’Entitats
Urbanístiques Col·laboradores requereix la subsanació d’aquest error material en
escriptura pública, l’entitat provisional haurà d’atorgar el document públic
corresponent.
2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb
indicació expressa de que s'admet la possibilitat que s'incorporin com a membres
de l'entitat constituïda provisionalment la resta de persones propietàries del
sector P-5 Can Caseta.
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3. Notificar aquest acord als propietaris membres de l’entitat urbanística
col·laboradora provisional del sector P-5 Can Caseta.
4. Trametre l’expedient al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la
Generalitat de Catalunya per tal que procedeixi a la inscripció de l’entitat
urbanística col·laboradora provisional.
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE LA MASIA DE CAN
BATLLE.
El Sr. alcalde explica que aquest punt constitueix el final d’un procés que ha de
permetre l’ampliació de l’Hotel de Can Batlle. La modificació puntual del Pla
especial de protecció de la masia va ser aprovada inicialment pel Ple municipal i,
posteriorment, de manera definitiva per la Generalitat, supeditant-la, però, a la
redacció d’un Text refós que recollís dues prescripcions concretes. Aquest és el
document que avui es porta a aprovació i que compta amb els informes tècnics
favorables.
El Sr. Castaño diu que el seu grup ho troba conforme perquè és una manera
d’incentivar l’aspecte turístic d’aquella zona del Montengre. En el seu moment
ens va semblar una bona solució i ara l’hotel és ja una realitat.
La Sra. Vinyets diu que la CUP també hi votarà a favor en tant que és una
mesura per potenciar l’oferta turística.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació del Text refós de la modificació
puntual del Pla especial de protecció de la masia de Can Batlle d’aquest terme
municipal, promoguda per Futur Hotel SA.
La modificació té com a objectiu iniciar una segona etapa de consolidació dels
serveis annexos necessaris pel funcionament de l’hotel.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 30 de novembre de 2006, va aprovar
provisionalment la modificació puntual del Pla especial de protecció de la masia
de Can Batlle, promogut per Futur Hotel SA.
En sessió del dia 22 de febrer de 2007 la Comissió Territorial d’Urbanisme va
aprovar definitivament el Pla especial de la masia de Can Batlle supeditant-ne la
publicació al DOGC i per tant l’executivitat a la presentació d’un Text refós que
incorpori dues prescripcions, (i) fixar com a sostre d’ampliació en cos annex la
superfície edificable corresponent a la realitat construïda existent i (ii) afegir en
els usos admesos en el cos annex la possibilitat d’usos complementaris de
restauració.
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El dia 5 de juliol de 2007 el senyor Manel Larrosa, en nom i representació de
Futur Hotel SA ha presentat en aquest Ajuntament el Text refós de la modificació
puntual del Pla especial de protecció de la masia de Can Batlle.
La tècnica d’administració municipal ha emès informe amb data 9 de juliol de
2007 segons el qual el Text refós presentat incorpora les prescripcions
assenyalades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió
celebrada el dia 22 de febrer de 2007, en el sentit que estableix que l’ampliació
de sostre realitzada al cos annex és de 1.111,80 m2 de sostre, i que incorpora
com a usos admesos els complementaris de restauració, entre d’altres.
Vist allò que disposen els articles 90 del Decret Legislatiu 1/2005, i 112 del
Decret 305/2006,
Vist l’informe jurídic que obra a l’expedient.
Vist allò que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985,
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar el
la masia de
prescripcions
de febrer de
que el pla:

Text refós de la modificació puntual del Pla especial de protecció de
Can Batlle, promogut per Futur Hotel SA, el qual incorpora les
establertes per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de 22
2007, que no es consideren canvis substancials i consisteixen en

1.- Estableix que el sostre d’ampliació construït en el cos annex és de
1.111,80 m2 st.
2.- Inclou en els usos admesos en el cos annex la possibilitat d’usos
complementaris de restauració.
2. Trametre còpia de l’expedient i del Text refós de la modificació puntual del Pla
especial de protecció de la masia de Can Batlle a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona.
8. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE
LES OBRES D’ENLLUMENAT DELS CARRERS PAU CASALS, JOAQUIM
SAGNIER, ESTEVE MOGAS I SANTIAGO RUSIÑOL.
El Sr. alcalde explica que l’enllumenat dels carrers Pau Casals, Joaquim Sagnier,
Esteve Mogas i Santiago Rusiñol es troba en molt males condicions, poca
lluminositat i fora de normativa. Proposem avui l’aplicació de contribucions
especials per al finançament de les obres de millora d’aquest enllumenat, en les
quals els veïns hi aportaran el 50% del cost i l’Ajuntament el 50% restant. Val a
dir que hi ha la possibilitat d’obtenir una font de finançament extern que
segurament farà reduir les despeses.
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Intervé el Sr. Capote i manifesta que el grup municipal del PSC hi votarà a favor,
però amb el benentès que tenim pendent celebrar una reunió els tres grups
municipals per establir els criteris d’aplicació de les contribucions especials,
sobretot pel que fa al finançament de les obres d’urbanització de carrers, que
són les que representen una càrrega econòmica més important per als veïns.
Desitgem que es faci aquesta reunió, que ens marquem uns paràmetres clars i
que es deixi de fer política amb aquest tema, com s’ha fet en els darrers anys.
La Sra. Vinyets diu que la CUP també dóna el seu vot favorable a aquesta
proposta, i també espera que tant bon punt sigui possible, es convoqui aquesta
reunió amb els tres grups municipals per establir uns acords que siguin clars i
constants en el temps.
El Sr. alcalde respon que l’equip de govern assumeix el compromís de convocar
aquesta reunió, que es ve arrossegant des de la legislatura anterior. Intentarem
buscar una data, com a màxim al setembre, per trobar-nos i parlar-ne.
Després d’aquestes intervencions i,
Per resolució de l’Alcaldia de data 19 de març de 2007 s’ha aprovat inicialment el
projecte tècnic d’instal·lació i ampliació d’enllumenat públic dels carrers Esteve
Mogas, Pau Casals, Joaquim Sagnier i Santiago Rusiñol d’aquesta vila, redactat
per l’Àrea municipal d’Entorn i amb un pressupost que ascendeix a la quantitat
de 59.570,88 €, IVA inclòs.
Es considera necessari procedir a l’execució dels treballs que contempla el referit
projecte tècnic, donat que l’actual enllumenat públic dels carrers Esteve Mogas,
Pau Casals, Joaquim Sagnier i Santiago Rusiñol és insuficient per a poder donar
un bon servei.
La realització de les obres beneficiarà especialment una sèrie de persones que
obtindran un especial avantatge i un augment de valor en els seus béns i, per tant,
procedeix recórrer a la imposició de contribucions especials per rescatar part
d'aquest benefici i permetre així la realització dels treballs que es projecten.
És considera procedent, malgrat que es tracta d’un tribut voluntari, la seva
imposició, motivada pel fet que a Sant Celoni des de sempre s’ha recorregut a
aquesta forma de finançament en totes les obres que es realitzen i que són
susceptibles de configurar el seu fet imposable. D’altra banda es considera just
que les persones que es veuran especialment beneficiades per l’actuació de la
col·lectivitat, contribueixin en la consecució d’aquesta activitat d’acord amb les
consideracions que es fan més avall.
Respecte del percentatge que es considera han de contribuir els subjectes
passius, es fixa a la part dispositiva d’aquest acord en el 50%, i el motiu no és
altre que la deguda ponderació entre la concurrència de l’interès general i el
particular en els subjectes passius. El fet que els carrers Esteve Mogas, Pau
Casals, Joaquim Sagnier i Santiago Rusiñol estiguin situats al centre de la
població, amb una afluència considerable per part de la generalitat de la
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població, fa que el benefici especial es vegi matisat per la major concurrència
d’un interès general. Aquest és el mateix criteri que s’ha utilitzat en el moment
de la imposició i ordenació de les contribucions especials per a la realització de
les obres d’enllumenat de diversos carrers del nucli urbà de Sant Celoni.
Determinada la part a suportar pels especialment beneficiats, cal determinar
quins seran els criteris de repartiment entre ells; a aquesta proposta es
considera que els mòduls a aplicar han de ser els de façana i volum edificable,
ambdós de manera conjunta i al 50%.
Es consideren aquests dos elements perquè avui dia el valor de la propietat
urbana és determinat pel seu aprofitament, que es materialitza en el volum
edificable traduït automàticament en utilitat de l’immoble. No obstant, no es creu
adient aplicar un sol mòdul perquè pot donar lloc a distorsions pel fet que una
determinada finca tingui un gran volum edificable i en canvi la seva configuració
d’accés a la via pública sigui petita, cosa que atempera molt el seu valor i
l’augment d’aquest per la realització de les obres. És per aquest motiu que
també es té en compte la façana de les finques, perquè és un segon element
determinant en el valor de la finca en quant a la presència de les edificacions, la
seva ventilació, il·luminació i accés, sobretot quant a la seva utilització
comercial.
Es considera que la correlació al 50% entre un i altre mòdul és adequada,
donada la configuració dels carrers i de les finques en ells enclavades.
En el pressupost municipal existeix partida pressupostària suficient als efectes de
subvenir l’obra i es preveu el correlatiu ingrés per concepte de contribucions
especials.
Vistos els informes que obren a l’expedient, a proposta de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
1. Imposar contribucions especials als propietaris beneficiats per l'execució de les
obres definides al projecte tècnic d’instal·lació i ampliació d’enllumenat públic dels
carrers Esteve Mogas, Pau Casals, Joaquim Sagnier i Santiago Rusiñol d’aquesta
vila.
2. Ordenar l'aplicació de contribucions especials als propietaris beneficiats per
l'execució de les referides obres, d'acord amb els següents paràmetres d'aplicació:
a) Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat

C/
C/
C/
C/

Esteve Mogas.....................................................21.445,26
Pau Casals.........................................................18.333,92
Joaquim Sagnier ................................................10.171,02
Santiago Rusiñol ................................................. 9.620,68

€
€
€
€

Total cost previst de les obres...................................................59.570,88 €
b) El cost suportat per l'Administració serà de 59.570,88 €.
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c) La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d'un 50% del cost suportat
per l'Administració, és a dir, 29.785,44 €, que constituirà la base imposable del
tribut.
d) Els criteris de repartiment que s’aplicaran sobre la quantitat esmentada són:
50% metres lineals de façana dels immobles
50% metres cúbics de volum edificable
3. Advertir que els costos anteriorment expressats tenen caràcter de mera
previsió i que en base a allò preceptuat a la Llei d'hisendes locals poden patir
variacions a l'alça o baixa en funció del cost efectiu de les obres i serveis.
4. Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials les persones
físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general
tributària especialment beneficiades per la realització de les obres, tenint la
consideració de persones especialment beneficiades els propietaris dels béns
immobles afectats per l'execució del projecte. Subjectes passius que es relacionen
a continuació, juntament amb les seves quotes provisionals:

ENLLUMENAT CARRER SANTIAGO RUSIÑOL
Pressupost d’execució material
6.969,49
Benefici industrial i despeses generals
19%
1.324,20
Suma
8.293,69
IVA 16%
1.326,99
Total
9.620,68
Ajuntament 50%
Veïns 50%

4.810,34
4.810,34

Número

Propietari

Joaquim Sagnier 6

Comunitat de propietaris 1

31,87

Volum
edificable
(m3)
3.948,00

Santiago Rusiñol 2

Comunitat de propietaris 2

8,33

2.556,00

Santiago Rusiñol 3

Comunitat de propietaris 3

6,32

949,89

108,03

Santiago Rusiñol 4

Ginesta Calls, Dolors

5,63

843,24

96,02

Santiago Rusiñol 5

Pujades Roura, Josep

5,04

1.056,03

108,24

Santiago Rusiñol 6

Anfrons Vila, Josep

4,87

1.014,84

104,18

Santiago Rusiñol 7

Anfruns Pagès, Florenci

5,63

1.207,44

122,97

Santiago Rusiñol 8

Grau Tarragó, Joan

5,09

1.050,99

108,17

Santiago Rusiñol 9

Pons Regàs, Conxita

5,23

1.051,85

109,07

6,18

1.410,00

141,24

11,65

3.586,22

334,93

22,39

4.432,19

461,67

Façana
(m)

Santiago Rusiñol 10
Borrull Sibina, Miguel
Santiago Rusiñol 11Ginesta Faro, Concepció
Ctra. Vella 104
Santiago Rusiñol 12- Construccions Pujol i Estrany SL
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Cost
(€)
482,47
238,88

13-14
Santiago Rusiñol 15Boada Masanella, M. Àngels
Ctra. Vella 114
Santiago Rusiñol 16
Coll Muntasell, Magdalena

6,57

2.020,98

188,78

11,10

2.292,99

235,96

Santiago Rusiñol 17

Ruiz Muntasell, José

15,04

2.804,18

297,32

Olzinelles 18

Ventura Cassà, Teresa i altres

23,60

963,94

212,28

Joaquim Sagnier 10

Comunitat de propietaris 4

31,94

418,35

221,72

Pau Casals 23

Blanché Pou, M. Dolors

1,02

898,87

72,60

RENFE

195,19

0,00

1.165,82

Total

Santiago Rusiñol 3

4.810,34

Comunitat de propietaris 3

Coeficient de
propietat

Cost
(€)

Baix 01

Creu Roja Espanyola

50

54,02

01 01

Collado Langa, Félix i altres

50

54,02

100

108,03

Coeficient de
propietat

Cost
(€)

Total
Joaquim Sagnier 6

Comunitat de propietaris 1

soterrani escala 1

Parking Altimira SL

14,80

71,41

Baix 01 escala 1

Domènech Torrent, Jaume i altres

6,00

28,95

Baix 02 escala 1

Díaz Ramírez, Concepción

5,50

26,54

Baix 03 escala 1

Eritja Lorente, Rosa

5,85

28,22

Baix 04 escala 1

Herrero Oliver, M. Eugènia

7,60

36,67

Baix 05 escala 1

Raverec SL

4,25

20,51

01 01 escala A

Tortajada Garcia, Enrique

4,60

22,19

01 02 escala A

Comas Dorca, Miguel

4,60

22,19

02 01 escala A

Romero Martínez, Antonio i altres

4,40

21,23

02 02 escala A

González Rivero, José A. i altres

4,40

21,23

01 01 escala B

Panel-Roc SL

4,05

19,54

01 02 escala B

Morales Jurado, Juan Manuel

4,60

22,19

02 01 escala B

Navarrete López, Agustín i altres

3,95

19,06

02 02 escala B

Retamero Moya, Rafael

4,40

21,23

01 01 escala C

Vila Xamini, Juan i altres

4,05

19,54

01 02 escala C

López López, Vicenta

3,00

14,47

01 03 escala C

Ruiz Martín, José Antonio

3,60

17,37

02 01 escala C

Monclús Pagès, Xavier

3,95

19,06

02 02 escala C

Antolínez Planas, Elias

3,00

14,47

02 03 escala C

Gallardo Rodríguez, Jesús

3,40

16,40

100

482,47

Coeficient de
propietat

Total
Santiago Rusiñol 2

Comunitat de propietaris 2

aparcament 01

Jurado Herrero, Antonio

2,19

Cost
(€)
5,23

aparcament 02

Hernández Benítez, Alfonso

2,19

5,23

aparcament 03

Construcciones, obras y contratas Antonio Pérez SL

2,19

5,23

aparcament 04

Construcciones, obras y contratas Antonio Pérez SL

2,19

5,23

aparcament 05

Construcciones, obras y contratas Antonio Pérez SL

2,19

5,23

aparcament 06

Construcciones, obras y contratas Antonio Pérez SL

2,23

5,33

25

traster A

Jurado Herrero, Antonio

1,76

traster B

Hernández Benítez, Alonso

1,13

2,70

traster C

Construcciones, obras y contratas Antonio Pérez SL

1,19

2,84

traster D

Construcciones, obras y contratas Antonio Pérez SL

1,14

2,72

local 01

Construcciones, obras y contratas Antonio Pérez SL

37,48

89,53

01 01

Juncà Vila, Josefina

9,73

23,24

01 02

Jurado Herrero, Antonio

9,34

22,31

02 01

Morón Balsera, Cristina

12,75

30,46

02 02

Hernández Benítez, Alfonso

12,30

29,38

100

238,88

Total
Joaquim Sagnier 10 Comunitat de propietaris 4

Coeficient de
propietat

4,20

Cost
(€)

Baix 01

Azuaga Ramos, Diego

33

73,17

01 01

Pacheco Fernández, Francisco Javier

33

73,17

02 01

Azuaga Ramos, Diego

17

37,69

02 02

Batllori Travesa, Victoria

17

37,69

100

221,72

Total

ENLLUMENAT CARRER ESTEVE MOGAS
Pressupost d’execució material
Benefici industrial i despeses generals 19%
Suma
IVA 16%
Total

15.535,54
2.951,75
18.487,29
2.957,97
21.445,26

Ajuntament 50%
Veïns 50%

10.722,63
10.722,63

Propietari

Façana
(m)

Volum
edificable
(m3)

Cost
(€)

Sagristà Polls, Rosa

19,12

2.110,50

787,58

Esteve Mogas 32-34

Arimany Sala, Dolores

0,00

5.969,52

1.361,50

Esteve Mogas 28-30

Montané Rosés, Margarita

25,30

4.107,59

1.342,05

Esteve Mogas 26

Deubo SA

13,75

2.655,85

825,96

Esteve Mogas 22-24

Comunitat de propietaris

23,03

2.514,66

942,39

Esteve Mogas 20

Aralti SL

15,06

1.334,79

545,64

Esteve Mogas 18

Palleja Recorda, Ramon

4,13

536,97

188,62

Esteve Mogas 16

Palleja Recorda, Ramon

4,13

546,03

190,68

Esteve Mogas 14

Alcaraz Sánchez, Joan

3,69

530,10

180,00

Esteve Mogas 12

Cuminal Roher, Rosa M.

4,14

630,72

210,16

Esteve Mogas 10

Gurri Freixa, Mònica

4,07

547,89

190,15

Esteve Mogas 8

Arenas Giró, Carmen

4,04

534,21

186,55

Número
Esteve Mogas 36

Esteve Mogas 6-4-2

Gestión y Servicios Inmobiliarios MACASA
RENFE

19,09

195,19

26

1.488,00

645,13

0,00

3.126,23

Total

10.722,63

Esteve Mogas 2224 (Sant Martí 1)
Sant Martí 1 baix
esquerra
Sant Martí 1 baix
dreta
Sant Martí 1 01 01

Comunitat de propietaris
Deulofeu Fontanillas, Montserrat

Coeficient
propietat
7,48

de Cost
(€)
70,49

Fontanillas Danés, M. Carme

7,38

Sant Martí 1 02 01

Fontanillas Danés, M. Carme

7,70

72,56

Fontanillas Danés, M. Antònia

5,42

51,08

Sant Martí 1 02 02

Morales Domènech, David i altres

6,83

64,37

Sant Martí 1 03 01

Rodríguez Ruiz, Antonio i altres

5,42

51,08

Sant Martí 1 03 02

Delofeu Fontanillas, M. Teresa

6,83

64,37

Sant Martí 1 04 01

Lakhsim Farid

5,42

51,08

Sant Martí 1 04 02

Fontanillas Danés, Francisco

6,83

64,37

Esteve Mogas 22 baix
dreta escala 2
Esteve Mogas 22 01
01 escala 2
Esteve Mogas 22 02
01 escala 2
Esteve Mogas 22 03
01 escala 2
Esteve Mogas 22 04
01 escala 2
Total

Fontanillas Danés, Francisco i altres

7,48

70,49

Fontanillas Danés, M. Carme

11,16

105,17

Fontanillas Danés, M. Antònia

7,35

69,27

Plazas Requena, José Luis

7,35

69,27

Álvarez Fernández, José Antonio

7,35

69,27

100,00

942,39

69,55

ENLLUMENAT CARRER PAU CASALS
Pressupost d’execució material
Benefici industrial i despeses generals 19%
Suma
IVA 16%
Total
TOTAL

13.281,60
2.523,50
15.805,10
2.528,82
18.333,92

Ajuntament 50%
Veïns 50%

9.166,96
9.166,96
Façana
(m)

Volum
edificable
(m3)

Cost
(€)

Número

Propietari

Pau Casals 2

Zueras Requart, Maria Luisa

4,32

301,50

139,30

Pau Casals 4

Martínez Arumi, Daniel

3,83

729,00

197,28

Pau Casals 6

Pascual Viñals, Ramon

3,88

630,00

182,51

Pau Casals 8

Comunitat de propietaris 1

6,36

879,00

274,61

Pau Casals 10

Milo Coll, Rita

3,83

648,00

184,33

Pau Casals 12

Teruel Bijaldon, M. Lucia

3,98

606,72

180,90

Pau Casals 14

Lozano Casaul, Cristina

3,91

621,15

181,73

Pau Casals 16

Monclús Oñate, Rosa Elvira

4,53

639,63

197,76

27

Pau Casals 18

Monclús March, Juan

4,40

627,21

193,03

Pau Casals 20

Comunitat de propietaris 2

4,45

715,22

208,15

Pau Casals 22

Recio Suárez, Antonio

4,50

718,26

209,69

Pau Casals 24

Comunitat de propietaris 3

4,42

731,73

210,16

Pau Casals 26

Roca Gaspart, Guillermo

4,82

807,21

230,66

Pau Casals 28-30

Cassi Morató, José María

11,95

1.986,68

569,53

Pau Casals 32

Cassi Morató, José María

6,27

567,00

222,85

Pau Casals 34

Campeny Esclusa, M. Antònia

4,00

296,16

131,70

Pau Casals 36

Pina Jué, Maria Assumpció

3,52

507,45

155,34

Pau Casals 38

Ibern Rodulfo, Juan

3,59

633,99

177,03

Pau Casals 40
Pau Casals 42
Pau Casals 44
(Esteve Mogas 2-4-6)

Comunitat de propietaris 4

5,30

628,17

212,17

Gestion y Servicios Inmobiliarios MACASA

5,40 607,52

210,98

Gestion y Servicios Inmobiliarios MACASA

7,38 1.488,00

393,45

Pau Casals 31-33

Calls Pedro, Martín

14,34

1.543,50

549,11

Pau Casals 29

Tarridas Gispert, Pedro

4,65

883,26

239,23

Pau Casals 27

Puig Calvet, Úrsula

4,85

888,93

244,35

Pau Casals 25

Comunitat de propietaris 5

4,74

1.278,00

304,20

Pau Casals 23

Blanché Pou, Maria Dolores

4,58

898,87

240,24

Pau Casals 21

Rosés Gispert, Josep

4,70

621,54

198,46

Joaquim Sagnier 10

Comunitat de propietaris 6

5,57

418,35

184,34

Pau Casals 17-19

Grau Fosa, Pilar

15,82

759,18

454,99

Pau Casals 13-15

Comunitat de propietaris 7

10,57

895,50

366,05

Pau Casals 9-11

Aralti SL

15,84

1.964,92

648,10

Pau Casals 7

Tarragó Gener, Àngels

4,80

666,00

207,67

Pau Casals 5

Cucurella Cruixent, Martí

5,22

706,32

222,97

Pau Casals 3

Bruguera Esquís, Luisa

5,01

675,00

213,54

Pau Casals 1

Cruxent Terrats, Ramon

5,92

603,00

221,23

Ctra. Vella 76

Cruxent Terrats, Ramon

6,06

510,00

209,32

Total

Pau Casals 8

9.166,96

Comunitat de propietaris 1

Coeficient de
propietat

Cost
(€)

baix 01

Aralti SL

32

87,88

01 01

Aralti SL

34

93,37

02 01

Aralti SL

34

93,37

100

274,61

Comunitat de propietaris 2

Coeficient de
propietat

Cost
(€)

baix 01

Noguera Sala, Àngela i altres

50

104,08

01 01

Peceño Fàbrega, Santiago

50

104,08

100

208,15

Total
Pau Casals 20

Total
Pau Casals 24

Comunitat de propietaris 3

Coeficient de
propietat

Cost
(€)

baix 01

Puig Castañé, M. Remedios

50

105,08

01 01

Espinosa Pujolràs, Miguel Francisco

Total

28

50

105,08

100

210,16

Pau Casals 40

Comunitat de propietaris 4

Coeficient de
propietat

Cost
(€)

baix 01

Ibern Rodulfo, Glòria

33,34

70,74

01 01

Rodulfo Uroz, Concepción

33,33

70,72

02 01

Ibern Rodulfo, Glòria

Total
Pau Casals 25

Comunitat de propietaris 5

33,33

70,72

100

212,17
Cost
(€)
104,84
99,68

baix 01

Campeny Esclusa, M. Carmen

Coeficient de
propietat
34,463

01 01

Cuní Rosell, Antonio i altres

32,768

02 01

Campeny Esclusa, M. Carmen i altres

Total

32,769

99,68

100

304,20

Joaquim Sagnier 10

Comunitat de propietaris 6

Coeficient de
propietat

Cost
(€)

baix 01

Azuaga Ramos, Diego

33

60,83

01 01

Pacheco Fernández, Francisco Javier

33

60,83

02 01

Azuaga Ramos, Diego

17

31,34

02 02

Batllori Travesa, Victoria

17

31,34

100

184,34

Total
Pau Casals 13-15

Comunitat de propietaris 7

Coeficient de
propietat

Cost
(€)

baix 01

Domènech Altirriba, Pedro

25

91,51

Baix 01

Gener Borrell, Jaime

25

91,51

01 01

Garcia Nicolau, Salvador

25

91,51

01 02

Mateo Durán, M. Asuncion

Total

25

91,51

100

366,05

ENLLUMENAT CARRER JOAQUIM SAGNIER
Pressupost d’execució material
Benefici industrial i despeses generals 19%
Suma
IVA 16%
Total
TOTAL

7.368,17
1.399,95
8.768,12
1.402,90
10.171,02

Ajuntament 50%
Veïns 50%

5.085,51
5.085,51

Número

Façana
(m)

Propietari

Joaquim Sagnier 21 - Cruixent Terrades, Ramon
Ctra. Vella 76
Joaquim Sagnier 20 - Cruixent Terrades, Ramon
Pau Casals 1

29

Cost
(€)

6,40

Volum
edificable
(m3)
510,00

5,45

603,00

151,23

149,17

Joaquim Sagnier 19

Cortina Bruguera, Joan

5,12

645,00

153,34

Joaquim Sagnier 18

Cucurella Cruixent, Martí

5,69

504,00

139,88

Joaquim Sagnier 17

Grau Carol, Joan

4,25

666,00

146,03

Joaquim Sagnier 16- Aralti SL
15-14
Joaquim Sagnier 13
Comunitat de propietaris 1

21,95

1.964,92

542,56

10,57

895,50

254,00

Joaquim Sagnier 1112 - Pau Casals 17-19
Joaquim Sagnier Ctra. Vella 78
Joaquim Sagnier 2

Grau Foxa, Pilar

31,75

759,18

485,91

Daniel Martínez, Salomé Sánchez i CIA 21,90
CB

905,40

389,94

Comunitat de propietaris 2

7,32

513,00

160,52

Joaquim Sagnier 3-5

Valls Davi, Joan

12,39

1.962,48

428,71

Joaquim Sagnier 6

Comunitat de propietaris 3

47,06

3.948,00

1.125,25

Joaquim Sagnier 4

Salvador Sánchez, M. Carmen

10,80

1.026,00

275,45

Joaquim Sagnier 10
Comunitat de propietaris 6
Joaquim Sagnier 8 - Blanché Pou, M. Dolors
Pau Casals 23

5,57
6,46

418,35
898,87

126,16
205,68

Joaquim Sagnier 9

Rosés Gispert, José i 1

7,02

879,00

209,48

Joaquim Sagnier 7

Campeny Puig, Acisclo i 1

4,46

621,99

142,20

Total

5.085,51

Joaquim Sagnier 13 Comunitat de propietaris 1

Coeficient de
propietat

Cost
(€)

baix 01

Domènech Altarriba, Pedro

25,00

63,50

baix 02

Gener Borrell, Jaime

25,00

63,50

01 01

Garcia Nicolau, Salvador

25,00

63,50

01 02

Mateo Duran, M Asunción

25,00

63,50

100,00

254,00

Total
Joaquim Sagnier 2

Comunitat de propietaris 2

Coeficient de
propietat

Cost
(€)

baix 01

Rodríguez Ramírez, Alfonso i altres

17,00

27,29

01 01

Rodríguez Ramírez, Alfonso i altres

28,00

44,95

02 01

Rodríguez Ramírez, Alfonso i altres

55,00

88,29

100,00

160,52

Total
Joaquim Sagnier 6

Comunitat de propietaris 3

Coeficient de
propietat

Cost
(€)
166,54

soterrani escala 1

Parking Altimira SL

14,80

baix 01 escala 1

Domènech Torrent, Jaume i altres

6,00

67,52

baix 02 escala 1

Díaz Ramírez, Concepción

5,50

61,89

baix 03 escala 1

Eritja Lorente, Rosa

5,85

65,83

baix 04 escala 1

Herrero Oliver, M. Eugènia

7,60

85,52

baix 05 escala 1

Raverec SL

4,25

47,82

01 01 escala A

Tortajada Garcia, Enrique

4,60

51,76

01 02 escala A

Comas Dorca, Miguel

4,60

51,76

02 01 escala A

Romero Martínez, Antonio i altres

4,40

49,51

02 02 escala A

González Rivero, José Antonio i altres

4,40

49,51

01 01 escala B

Panel-Roc SL

4,05

45,57

01 02 escala B

Morales Jurado, Juan Manuel

4,60

51,76

30

02 01 escala B

Navarrete López, Agustín i altres

3,95

44,45

02 02 escala B

Retamero Moya, Rafael

4,40

49,51

01 01 escala C

Vila Xamini, Juan i altres

4,05

45,57

01 02 escala C

López López, Vicenta

3,00

33,76

01 03 escala C

Ruiz Marín, José Antonio

3,60

40,51

02 01 escala C

Monclús Pagès, Xavier

3,95

44,45

02 02 escala C

Antolínez Planas, Elias

3,00

33,76

02 03 escala C

Gallardo Rodríguez, Jesús

3,40

38,26

Total

100,00

1.125,25

Joaquim Sagnier 10 Comunitat de propietaris 6

Coeficient de
propietat

Cost
(€)

baix 01

Azuaga Ramos, Diego

33

41,63

01 01

Pacheco Fernández, Francisco Javier

33

41,63

02 01

Azuaga Ramos, Diego

17

21,45

02 02

Batllori Travesa, Victòria

17

21,45

100

126,16

Total

5. Facultar la Junta de Govern Local per a la pràctica i aprovació de les
liquidacions resultants d'aquest acord, així com per a la resolució d'eventuals
recursos administratius, de qualsevol tipus que aquests siguin, un cop aprovat
definitivament aquest acord.
6. Remetre's, en allò que no estigui previst en aquest acord i en aplicació de
l'article 34.3 de la Llei d’hisendes locals, a l'Ordenança general de contribucions
especials vigent al municipi de Sant Celoni.
7. Acordar l'exigència per avançat del pagament de les contribucions especials en
funció del cost previst, en base a l'article 33.2 de la Llei d’hisendes locals.
8. Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta dies mitjançant
edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de major
difusió de la província i al tauler d'anuncis de la corporació.
9. Declarar que en cas de no formulació de reclamacions en el període
d'informació pública, l'acord esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.
10. Advertir els propietaris afectats que podran constituir l'Associació
Administrativa de Contribuents en els termes i als efectes d'allò que disposen els
articles 36 i 37 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals.
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

DE

CERTES

El Sr. alcalde explica que, amb la intenció de donar agilitat al funcionament de
l’equip de govern, es proposa la delegació de dues competències del Ple a la
Junta de Govern Local: l’aprovació de preus públics i l’aprovació de projectes
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d’obres no previstos al pressupost municipal fins a un màxim de 120.000 €.
Aquestes delegacions –diu- eren norma habitual fins ara perquè facilitaven tirar
endavant projectes que, si havien de ser aprovats pel Ple, podien retardar-se
molt.
La Sra. Vinyets indica que des de la CUP votaran en contra d’aquestes
delegacions. Si bé és cert –diu- que això permetria agilitzar determinats tràmits,
també pensem que cal ser prou curosos i prendre les determinacions amb
l’antelació suficient. D’altra banda, entenem que delegar a la Junta de Govern
Local suposa una retallada de la participació i del consens. I una de les línies
bàsiques dels principis de les Candidatures d’unitat popular és precisament
fomentar aquesta participació i aquest consens.
El Sr. alcalde recorda que les decisions que pren la Junta de Govern Local són
públiques i transparents. Des d’aquest punt de vista –diu- entenem que amb
aquestes delegacions no deixa d’haver-hi transparència, i per contra es facilita la
dinàmica de treball del dia a dia; per això ho proposem al Ple.
Després d’aquestes intervencions i,
Per a un bon funcionament de la gestió de certs serveis públics i realització de
certes obres es requereix que les competències pertanyents al Ple de la
corporació en matèria de fixació de preus públics i aprovació de projectes d’obres
siguin delegades en favor de la Junta de Govern Local, atès que està fixat que
aquest òrgan celebri dues sessions ordinàries cada mes.
Normalment els preus públics es fixen per al finançament de serveis de poca
quantia econòmica i que, a més, no són previsibles en el temps amb una
antelació anual, tals com tallers, viatges, sortides culturals, etc...
Ja pertany a la competència de la Junta de Govern Local, per delegació de
l’Alcaldia, l’aprovació i contractació de projectes d’obres ordinàries per valor del
10% dels recursos ordinaris de la corporació.
Els articles 22 i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, estableixen aquelles competències del Ple que poden ser delegades a
l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local.
Atès també allò assenyalat a l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
D’acord amb l’anterior, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per 14 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la
Encarnación, i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Castaño,
Arenas, Capote, Bueno i Vega, i amb 2 vots en contra de la senyora Vinyets i del
senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA:
1. Delegar a la Junta de Govern Local les competències següents:
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-

L’establiment o modificació dels preus públics.
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan, essent competent per
a la seva contractació o concessió, no estiguin previstos en el pressupost
de la corporació, i fins a un màxim de 120.202,42 €.

2. Publicar la part dispositiva d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província per
al general coneixement i als efectes escaients.
3. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes que pugui signar
quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE L’ALCALDE I
DELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ I FIXACIÓ DE LES SEVES
RETRIBUCIONS, AIXÍ COM DE LES QUANTITATS A PERCEBRE EN
CONCEPTE D’INDEMNITZACIONS.
El Sr. alcalde indica que, per explicar aquest punt, s’utilitzaran transparències
per a que tothom ho pugui veure millor. Així, doncs, la retribució anual que es
proposa per a l’alcalde és de 51.087 € bruts (amb una dedicació del 90%), quan
el sou aprovat per l’anterior equip de govern i que consta en el pressupost de
2007 era de 59.979 €. Hi ha, per tant, una reducció de 8.900 € en aquest sentit.
Amb el 100% de dedicació, el sou de l’alcalde actual seria de 56.752 €, és a dir,
gairebé 3.000 € menys del que cobrava l’alcalde en la legislatura anterior.
Pel que fa referència al sou dels regidors, abans teníem un tinent d’alcalde amb
dedicació exclusiva que cobrava una retribució anual de 41.985 € bruts i un altre
tinent d’alcalde amb dedicació al 50% amb un sou 20.992 € bruts (tot això
segons dades del pressupost aprovat per al 2007). La resta de regidors tenien
una assignació de 12.595 €, amb una dedicació del 30%. Actualment, en
aquesta legislatura 5 regidors tenen una dedicació del 35% i es proposa per a
ells una retribució de 14.695 € bruts a l’any. També hi ha un regidor que no
percep ingressos per aquest concepte. En definitiva –conclou el Sr. alcaldel’anterior equip de govern representava un cost de 223.724 € anuals i l’actual
generarà una despesa de 124.562 €, el que significa una reducció de 99.000 €
per a l’Ajuntament.
En quant, a la retribució per assistència a les sessions dels òrgans municipals es
proposen les següents quantitats: 180 € per assistència al Ple, 150 € per a les
Juntes de Govern i 50 € per a les Comissions informatives.
Intervé el Sr. Capote i diu que, abans de posicionar-se en el vot, voldria
demanar algunes explicacions, ja que el Sr. alcalde s’ha limitat a comparar les
retribucions actuals amb les de l’equip de govern anterior. És obvi que si un
govern municipal està format per 11 persones, el cost serà més gran que no pas
si només n’hi ha 7. Això és matemàtic i no cal ser un gran economista per veure
que la diferència és substancial. També entenem que, si ara el govern està
format per menys gent, la dedicació dels regidors passi del 30 al 35%, ja que les
mateixes feines constitueixen més càrrega per a aquestes persones. Fins aquí
estem d’acord. Però el que no ens queda gens clar és el tema de la dedicació de
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l’alcalde. Em sembla –diu- que els ciutadans i les ciutadanes de Sant Celoni es
mereixen un alcalde amb el 100% de dedicació. I voldríem que se’ns aclarís què
passa amb el 10% de dedicació que es reserva el Sr. alcalde. On exercirà la seva
professió? Sembla una situació molt similar a la que va passar amb el Sr.
Valcells a l’Hospital de Granollers... Tots sabem que l’Hospital de Sant Celoni és
una Fundació i que l’alcalde de l’Ajuntament ocupa el càrrec de president
d’aquesta Fundació, i es pot donar la paradoxa que quan el Sr. Deulofeu actuï
com a metge estigui sota les ordres d’un cap (el gerent de l’Hospital), i quan
actuï com alcalde i president de la Fundació aquest mateix cap sigui un
subordinat seu. Això, encara que sigui legal, és immoral. Aquest és un tema molt
important i voldria que el Sr. alcalde ens aclareixi aquesta situació d’ambigüitat.
Pren la paraula de nou el Sr. alcalde. En primer lloc –diu- he intentat amb la
meva explicació respondre als aclariments que s’han demanat a l’inici del Ple,
arrel de la informació apareguda en un mitja de comunicació, que no s’ajustava
a la realitat. Crec que és just i seriós exposar quins són els valors d’ara i quins
eren els valors d’abans per a que tothom ho conegui. Crec també que s’ha de
dignificar la feina dels polítics i, des d’aquest punt de vista, és bo que tot sigui
transparent i clar. D’altra banda, el Sr. Capote s’ha referit a una qüestió
particular del Sr. Valcells, una persona que no és d’aquest municipi. Sàpigues –
diu- que aquesta persona no formava part de la Junta de l’Hospital de Granollers
sinó que tenia una feina dins de l’hospital i era regidor de l’Ajuntament de
Granollers, i aquesta condició la va mantenir durant molts anys. No vull entrar
en la situació d’una altra persona, però la relació d’ell amb l’Hospital de
Granollers no és equivalent a la meva amb l’Hospital de Sant Celoni. En quant a
dir que és una situació immoral, crec que aquesta és una paraula molt dura. Jo
dedico a l’Ajuntament molt més del 100% de la jornada laboral; cada dia soc
aquí a primera hora del matí, i plego quan és l’hora de plegar. Hi dedico totes les
hores i tots els esforços que cal, molt per sobre del que podria ser una dedicació
exclusivament horària d’un 100%. I en aquest sentit demanaria un cert respecte
amb la valoració que se’n faci. Per què he agafat el 90% de dedicació? Perquè he
volgut mantenir una part de la meva activitat professional per voluntat pròpia i
decisió personal, i perquè molta gent a qui jo atenc professionalment m’ho ha
demanat. Per això he intentat organitzar la meva activitat professional de tal
manera que no afecti la meva tasca a l’Ajuntament, i d’aquí ve aquest 90% de
dedicació municipal i un 10% de dedicació com a metge. La meva situació a
l’Hospital de Sant Celoni és una qüestió personal meva. No té res a veure amb
l’Ajuntament. Si algú creu que hi ha algun problema d’incompatibilitat, que faci
el que cregui que hagi de fer... Jo he demanat tots els informes jurídics
corresponents, tant a una banda com a l’altra, i no hi ha cap incompatibilitat ni
existeix cap problema per a que jo pugui exercir la feina a l’hospital com l’estic
fent, i alhora exercint l’activitat com a alcalde. I m’agradaria que quedés clar que
la meva és una dedicació a molt més del 100% (les persones que treballen a
l’Ajuntament ho estan veient aquests dies) i, per tant, que jo dediqui una petita
part del meu temps a la meva activitat professional no resta temps ni esforços a
l’Ajuntament, ja que el dia certament és molt llarg. Es tracta senzillament que
cadascú decideixi quin és el grau d’esforç, sacrifici personal i dedicació que hi vol
posar.
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El Sr. Capote diu que potser no ha formulat bé la pregunta. La faré altra vegada:
el gerent de l’Hospital de Sant Celoni és el seu cap quan vostè exerceix allà de
metge? Perquè vostè és el president de la Fundació de l’Hospital i és la màxima
autoritat sobre aquest gerent (que és nomenat pel president i per la Junta).
Retiro la paraula immoral, però considero que no és ètica la paradoxa que es
produeix: que tu tinguis un cap a l’empresa i siguis alhora l’accionista més
important de l’empresa. La pregunta és aquesta: quan vostè dedica el 10% de la
seva jornada laboral com a metge a l’Hospital de Sant Celoni, té com a cap al
gerent?
El Sr. alcalde respon que la seva activitat i les seves relacions professionals són
qüestions personals de les que no n’ha de fer cap exposició especial. Jo –diuexerceixo una activitat professional i assistencial a l’Hospital de Sant Celoni i he
volgut explicar-la per justificar aquest 10% de dedicació. Crec que això no té res
a veure amb l’Ajuntament, però si vostè o algú creu que hi pot haver algun
problema, l’invito a actuar com cregui que ho hagi de fer. Considero que és poc
seriós fer aquesta mena de valoracions, i més amb tasques del tipus com les que
estem parlant. Si pensa que estic fent malament i que estic incorrent en algun
problema legal, li demano, de veritat, que prengui les mesures que hagi de
prendre.
Intervé la Sra. Vinyets i diu que, en la seva opinió, no hauríem de parlar en
termes d’ètica, sinó en termes de legalitat, perquè l’ètica és diferent per a cada
persona i no és una cosa subjectiva, però la legalitat sí que ho és. Jo em
remetria –diu- a la legalitat.
El Sr. Capote insisteix en que aquest no és un tema únicament personal. Si
l’alcalde de l’Ajuntament no ocupés el càrrec de president de la Fundació de
l’Hospital avui no estaríem aquí parlant d’això. Jo no poso en qüestió la legalitat
d’aquesta situació, però considero que no és ètic que si l’alcalde és qui nomena
al gerent de l’Hospital, aquest gerent estigui per sobre de vostè quan actuï de
metge durant el 10% de la seva jornada laboral. Aquesta és la qüestió. Si vostè
fes de metge en un consultori particular, seria una qüestió personal seva, però
vostè és el president de la Fundació de l’Hospital i el gerent que vostè nomenarà
és a qui després haurà de donar comptes de la seva feina. Aquest és el dubte
que tenim i em penso que és prou raonable.
Pren de nou la paraula el Sr. alcalde. Veig que vostè -dirigint-se al Sr. Capoteno té cap dubte que això és perfectament legal. Només en qüestiona l’ètica.
Doncs jo li dic que èticament considero que estic actuant correctament. Per tant,
divergim. Doncs, molt bé, la divergència forma part de la pluralitat. Jo no em
sento gens malament per actuar d’aquesta manera. I no penso que moralment
estigui fent res mal fet. Estic treballant en una institució, exercint una activitat
determinada que em sembla que de negatiu en té ben poc. I, d’altra banda,
vostè ha dit que jo, com a president del patronat de la Fundació Hospital de Sant
Celoni, nomeno al gerent. Està molt equivocat: el president és un dels membres
del patronat i és el conjunt del patronat qui pren aquesta decisió. Crec que ha
quedat clar quin és el meu posicionament sobre l’aspecte ètic que vostè volia
posar en rellevància. Li he explicat clarament quina era la meva postura. Però,
de tota manera aquí el que estàvem posant sobre la taula era un altre tema: el

35

de les assignacions econòmiques als membres de l’equip de govern. Si voleu
manifestar quin és el vostre vot...
El Sr. Capote demana als regidors de la CUP que diguin quina és la seva posició
sobre el que s’ha exposat fins ara, a banda del que diu la llei, que ja la sabem
tots.
La Sra. Vinyets es remet al que ja ha dit, i que és la postura que mantenen els
regidors de la CUP: entenem que la situació laboral del Sr. alcalde està complint
amb la legalitat i és perfectament compatible i, torno a dir, l’ètica es pot
entendre de moltes maneres. I si en el futur es planteja algun tipus de dubte o
alguna circumstància que doni peu a qüestionar si una actuació ha estat correcta
o no, aleshores podrem entrar a valorar aquest afer. Però, ex ante fer un judici
de valor..., no sé a quina ètica m’haig de remetre. No la tinc clara.
El Sr. Capote diu que el vot del grup municipal del PSC serà negatiu.
La Sra. Vinyets indica que, en relació al punt que es sotmet ara a votació sobre
el règim de dedicació de l’alcalde i dels regidors de la corporació i fixació de les
seves retribucions, és important destacar, i potser no s’ha destacat prou, que hi
ha hagut una rebaixa de 99.172 € en relació a l’anterior anualitat. Pensem –diuque això és una cosa positiva i s’ha aconseguit gràcies a la pressió de la CUP i a
l’acord d’investidura i governabilitat que es va signar. Alhora, però, no ens
agrada perquè entenem que no s’acaba del tot amb els polítics
hiperprofessionalitzats. En tant, però, que hem aconseguit el compromís que
aquests 99.172 € seran destinats a sufragar les despeses de l’Escola d’adults i de
l’Escola de música i s’utilitzaran per a la constitució del Fons de pobresa zero que
hi ha previst, amb l’objectiu d’acabar amb la pobresa al municipi en els propers
quatre anys, entenem que donarem un vot a favor i una abstenció.
Després d’aquestes intervencions i,
Dutes a terme el passat dia 27 de maig de 2007 les Eleccions Locals convocades
pel Reial Decret 444/2007, de 2 d’abril, la constitució de la nova corporació ha
portat a conferir diverses delegacions de l’Alcaldia en favor de determinats
regidors i a la designació dels membres dels diversos òrgans de govern dins
l’administració municipal, que ha estat materialitzada a diverses resolucions de
l’Alcaldia.
Atesa la regulació de les retribucions i indemnitzacions dels membres de les
corporacions locals, continguda a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim Local.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 8 vots a favor
de les senyores Lechuga i Costa i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre,
Perapoch i Ventura, amb 7 vots en contra de les senyores Miracle i de la
Encarnación i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Bueno i Vega, i amb
l’abstenció de la senyora Vinyets, el Ple municipal ACORDA:
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1. Aprovar l’establiment de la retribució pel desenvolupament del càrrec
d’alcalde d’aquesta corporació en la quantia de 51.087,51 € anuals referent a
catorze pagues mensuals de sou per una dedicació parcial del 90% de la
jornada ordinària. Tot amb efectes del dia en què sigui declarada la
compatibilitat en el seu actual lloc de treball.
2. Aprovar l’establiment de la retribució pel desenvolupament del càrrec de
regidor o regidora d’aquesta corporació que ostenti delegacions de l’Alcaldia,
amb la quantia anual referida a catorze pagues mensuals de sou i amb la
dedicació parcial següent:
Regidor o regidora
Jordi Cuminal Roquet
Josefa Lechuga Garcia
Carles Mas Lloveras
Laura Costa Olivé
Miquel Negre Sánchez
Marià Perapoch Valls

Dedicació
35% de la jornada
35% de la jornada
35% de la jornada
35% de la jornada
35% de la jornada
00% de la jornada

Retribució anual
14.695,04 €
14.695,04 €
14.695,04 €
14.695,04 €
14.695,04 €
0€

3. Determinar que la retribució del càrrec de regidor que ostenti delegacions de
l’Alcaldia establerta a l’acord precedent es meritarà amb efectes de la data de
pressa de possessió de les respectives delegacions.
4. Determinar que la dedicació efectiva mínima necessària per a la percepció de
les retribucions establertes als punts precedents serà del 25% de la jornada.
5. Determinar que la jornada ordinària a què es fa referència als punts
precedents és de 37,5 hores en còmput setmanal.
6. Acordar que els membres de la corporació que no ostentin dedicació, ni
exclusiva ni parcial, rebran les quantitats que per assistència a les sessions dels
òrgans col·legiats s’especifiquen a continuació:
• Assistència a sessions del Ple ............................................ 180 € per sessió
• Assistència a sessions de la Junta de Govern Local ............... 150 € per sessió
• Assistència a sessions de Comissions informatives.................. 50 € per sessió
7. Acordar el sistema d’indemnitzacions per a l’Alcaldia i regidors amb i sense
delegació que, per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec
per desplaçaments fora del terme municipal, allotjament i manutenció, per raons
de representació municipal, percebran les quantitats fixades per al funcionari de
més alt nivell.
8. Determinar que totes quantitats consignades en aquest acord seran
actualitzades de manera automàtica d’acord amb l’índex de preus al consum, o
qualsevol altre que el substitueixi, que sigui publicat per l’Institut Nacional
d’Estadística amb referència al desembre de cada any, procedint a la primera
revisió al gener de 2008.
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9. Delegar en l’Alcaldia la competència per a la modificació de totes les
quantitats consignades en aquest acord.
10. Declarar la compatibilitat de tots els membres d’aquesta corporació amb el
desenvolupament present o futur d’un altre lloc de treball que sigui comprès dins
l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, sempre d’acord amb els seus
termes. També es declara compatible que els membres d’aquesta corporació
puguin pertànyer a més de dos òrgans de govern de les entitats, organismes i
empreses que depenguin.
11. Publicar aquest acord, de conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, al Butlletí Oficial de la Província i
al taulell d’edictes de la corporació.
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS
DIVERSOS GRUPS MUNICIPALS.
El Sr. alcalde explica que en aquest tema s’ha mantingut el criteri que es venia
seguint en anys anteriors i que ja està consignat en el pressupost de 2007,
consistent en assignar una quantitat fixa per a cada grup municipal i una
quantitat per a cada regidor.
El Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC hi votarà afirmativament.
La Sra. Vinyets indica que la CUP també hi votarà a favor, però ens agradaria diu- contestar a les al·lusions que s’han fet a l’inici del Ple respecte d’aquest
tema. No sé si ara és el moment, però abans s’ha fet referència expressa a la
CUP i entenem que ho hem de contestar.
El Sr. alcalde diu que ara podria ser un bon moment per fer-ho.
La Sra. Vinyets diu que des del partit d’ERC s’ha afirmat que cada regidor de la
CUP percebrà 9.600 € bruts per les seves tasques. En primer lloc, no tenim clar
d’on surt aquesta quantitat que s’esmenta, però, en qualsevol cas, no entenem
perquè el Sr. Ramon Segarra només s’ha referit a la CUP i no als regidors del
PSC, quan tots dos grups municipals percebran la mateixa retribució. Potser serà
perquè hi ha una mica d’obsessió..., però no sabem a què atribuir el fet que
s’hagi omès el PSC en aquesta reflexió. D’altra banda, s’ha de dir que quan el Sr.
Segarra ha parlat dels sous de l’anterior govern municipal ha donat dades de
l’any 2003, i no pas actuals. Així mateix, si cada grup municipal percebrà 424 €
mensuals és perquè així figura en el pressupost de 2007 aprovat pel govern
tripartit. I en última instància, i en referència a aquests 9.600 € bruts als que
s’ha fet tant èmfasi, haig de dir que els regidors de la CUP no rebem cap tipus de
remuneració a nivell personal i que aquests diners van destinats a disposar d’un
local per dur a terme les nostres activitats i les d’altres associacions.
El Sr. alcalde diu que voldria aprofitar la intervenció del Sr. Segarra al principi
d’aquest Ple per dir que l’actual equip de govern, conjuntament amb la resta de
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grups municipals, especialment la CUP, amb la voluntat d’obrir i ser més
transparents, hem volgut donar veu als partits que han quedat sense
representació a l’Ajuntament, de manera que tinguin el seu espai a la publicació
“L’informatiu” per poder manifestar les seves opinions. De la mateixa manera, si
mai torna a llegir en un mitjà de comunicació una informació sobre la que tingui
dubtes i vulgui clarificacions, ens posem a la seva disposició i té les portes de
l’Ajuntament obertes per venir-nos a veure i amb molt de gust li facilitarem tota
la informació que tinguem sobre el tema que sigui. Crec que la qüestió de les
retribucions s’ha explicat molt clarament en aquest quadre i si li queda algun
dubte, després li acabaré d’aclarir. Moltes gràcies.
Després d’aquestes intervencions, i atès que
Celebrades el passat dia 27 de maig de 2007 les Eleccions Locals convocades pel
Reial Decret 444/2007, de 2 d’abril, i un cop constituïda la crporació municipal,
es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització de l’Ajuntament,
en particular, a la determinació de les assignacions econòmiques als diversos
grups municipals, tot en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article
4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
l’article 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, reconeixen a
aquesta Entitat.
Els articles 50 i 170 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposen que les
corporacions locals, en la mesura de les seves possibilitats, han de facilitar als
grups polítics els mitjans materials mínims i indispensables perquè puguin
desenvolupar llurs funcions. En el mateix sentit, disposa l’article 27 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals.
L’article 73,3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, preveu expressament la possibilitat d’efectuar les assignacions als grups
municipals i estableix la fórmula de repartiment i les limitacions al seu destí.
La participació dels membres de cada una de les opcions polítiques
representades no es limita a acudir a les sessions dels òrgans col·legiats en els
que estan representats, ben al contrari, la tasca pròpia dels grups municipals,
ostentin o no responsabilitats de govern, requereix un treball previ de recollida
d’informació, d’anàlisi i síntesi de tots els aspectes relatius a la gestió i política
municipals, cosa que implica necessitats d’infraestructura, la cobertura de les
quals es regula a l’article 27 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim Jurídic dels ens
locals citat.
Atès que es considera adient incrementar les quanties de les retribucions, sobre
la base de l’article 97 de Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals,
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Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals, a proposta de
la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar les assignacions a percebre per part dels diversos grups polítics
municipals següents:
• Quantitat mensual fixa per grup polític (3 grups) de 424 €
• Quantitat mensual per membre del grup (17 regidors) de 159,29 €
2. Establir que les assignacions no podran ser destinades al pagament de
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.
Als efectes, els grups polítics hauran de portar una comptabilitat especial
d’aquesta dotació, que posarà a disposició del Ple sempre que aquest ho demani.
3. Notificar aquesta resolució als portaveus dels diversos grups polítics
municipals per al seu coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels
recursos a que tinguin dret.
4. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar quanta
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.
~~~~~~~~~~

A continuació el Sr. alcalde anuncia que abans de passar als punts de control de
l’equip de govern municipal, es posaran a consideració del Ple dos punts que no
estaven contemplats a l’ordre del dia de la sessió, i dels quals caldrà aprovar en
primer lloc la seva urgència.
El primer punt és la renovació dels responsables dels Plans d’emergència
municipal, i es tracta senzillament d’aprovar la relació de les noves persones
que, amb motiu del canvi de govern, seran responsables d’aquests plans a partir
d’ara en substitució de les persones anteriors.
Intervé el Sr. Bueno i diu que el grup socialista, com a grup de govern municipal
fins al dia 16 de juny d’enguany, tenia com a una de les seves prioritats
bàsiques la seguretat. A aquestes alçades de l’any, amb una massa forestal del
80% del terme municipal, el risc potencial d’incendis és molt gran i creiem que
els Plans d’emergència municipal són summament importants. Per
responsabilitat, votarem afirmativament la urgència d’aquest punt, però no
entenem perquè es porta al Ple ja que, segons la Llei 4/1997, de protecció civil
de Catalunya, el que es porta avui al Ple no és l’aprovació d’un Pla d’emergència
sinó una simple adequació de les persones responsables. Per tant, es podia
haver aprovat amb una simple resolució de l’Alcaldia immediatament després de
la presa de possessió del nou equip de govern, sense necessitat d’esperar a la
celebració d’aquest Ple.
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Dies abans de les eleccions municipals –continua el Sr. Bueno- es va fer un
simulacre amb tots els grups operatius (perquè els formalismes estan molt bé,
però el més important és la pràctica). I voldria preguntar a la Sra. Lechuga, com
a responsable de la seguretat, si en el cas que no s’hagués portat avui aquest
tema al Ple per la via d’urgència, quan es tenia previst que s’aprovés? Perquè si
avui s’aprova, significa que a partir d’ara comença a ser operatiu. Però, durant
aquest mes que hem tingut de lapsus, com s’hagués intervingut en cas d’una
situació d’emergència? D’altra banda, jo estava convocat a una reunió el dia 12 ò
14 d’aquest mes de juliol amb els grups operatius, amb Creu Roja i amb
l’Associació per a la defensa forestal, i em consta que cap membre del govern
actual no va assistir a aquesta reunió. És veritat que el nou equip de govern s’ha
d’aposentar, però els riscos i les emergències no entenen de canvis de govern, ni
de tempus. Nosaltres hem d’estar per sobre i els responsables de la seguretat
tenen responsabilitat des del mateix moment en què prenen possessió, i el tema
de les emergències és crucial. Això ho teníem claríssim des de l’antic equip de
govern, i hi hem dedicat moltes i moltes hores. I el que li demano a la Sra.
Lechuga és que, sobretot, tingui serietat i que si es convoca una reunió
important referida a la seguretat, no s’excusi, i més en una època de l’any amb
un risc tan gran d’incendis com és el juliol. De tota manera, nosaltres hi votarem
afirmativament perquè considerem que és una prioritat bàsica d’aquest equip de
govern i de tots els que vinguin.
El Sr. alcalde agraeix al Sr. Bueno els seus comentaris, que són –diu- ben
recollits. I potser sí que aquesta adequació dels Plans d’emergència municipal es
podia haver aprovat d’una altra forma. De tota manera, en relació a les seves
paraules sobre la importància de la seguretat, ens estem trobant amb algunes
sorpreses respecte de determinats temes que estan per resoldre, com ara que la
qüestió de les franges de seguretat en les urbanitzacions o la neteja de
parcel·les amb risc d’incendi. Aquests dies ens hem posat a treballar
intensament en el tema de la seguretat, però el nostre marge de maniobra és
pràcticament zero a l’hora de buscar solucions ja que la dotació pressupostària
per tirar endavant aquests projectes certament és molt petita. Però estic content
de que vostè mostri aquest interès per la seguretat... També en aquest mes que
portem al govern ens hauria agradat que ens hagués traslladat les urgències o
necessitats especials que calia atendre i nosaltres ens haguéssim pogut posar en
marxa de seguida. Hauria estat bé que es fes un traspàs d’informació d’un
govern a l’altre. En qualsevol cas, és important que quedi ben establert quines
són les persones responsables dels Plans d’emergència municipal i a qui s’ha
d’avisar en cas d’haver d’actuar. No sé si tècnicament és o no necessari aprovarho pel Ple, però el motiu de presentar-ho aquesta nit per la via d’urgència és
perquè l’expedient ha quedat enllestit avui mateix i s’ha considerat important no
demorar la seva aprovació.
Pren la paraula la Sra. Lechuga i diu que, per a tranquil·litat del Sr. Bueno, li diré
que érem ben conscients que calia adequar les persones responsables dels Plans
d’emergència municipals, com així ho hem fet. I celebro que a vostè li preocupi
tant. Vaig demanar –diu- les actes de les últimes reunions que vostè havia
mantingut, per informar-me’n, i enlloc es deia que el dia 12 de juliol hi hagués
convocada una reunió amb l’Associació per a la defensa forestal. Si ho hagués
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trobat, hagués anat a la reunió. De tota manera ja hem començat la tasca;
dimarts passat ens vam reunir amb tècnics de la Diputació, dilluns vinent ens
tornem a trobar i pot estar ben tranquil que estem treballant en la delimitació de
les franges perimetrals de les urbanitzacions, que ens hem trobat per fer i ara
estem mirant de quina manera es pagaran.
El Sr. Bueno intervé de nou per fer un aclariment: per la reunió del dia 12 de
juliol no hi havia cap convocatòria oficial de l’Ajuntament, vostè com a regidora
de Seguretat Ciutadana que és ara, com jo ho era dies enrere, és membre nat
de l’Associació per a la defensa forestal, i és aquesta associació la que convoca
directament.
Intervé el Sr. Castaño i diu que el més l’urgent, a banda de tenir constància a
partir d’avui de les persones responsables dels Plans d’emergència, dels seus
telèfons i de la manera de localitzar-los, és fer una reunió de coordinació amb la
Creu Roja, la Diputació, l’ADF, els tècnics municipals i la resta de persones que
formen part dels grups operatius. És bàsic que això és faci ja, per tal que tothom
disposi de tots la informació en cas que es produeixi qualsevol incident i calgui
actuar ràpidament. A vegades amb una actuació ràpida es pot evitar que un petit
foc es converteixi en un gran incendi. Val a dir també que hem estat un dels
primers municipis en tenir Plans d’evacuació de les urbanitzacions; respecte de
les franges perimetrals, que sabem que és una tasca difícil, s’haurà d’anar fent a
mesura que es pugui i que es posin d’acord l’Administració i la gent de les
urbanitzacions.
A continuació el Sr. Cuminal demana la paraula. En determinats punts d’aquest
Ple –diu- el nivell del debat polític ha sigut apassionant i em permeto la llicència
de participar-hi una mica més, no per res en concret, sinó perquè hi ha una
qüestió que és just que es digui i que val la pena poder-la explicar en un Ple
municipal. El Sr. Castaño, que ha sigut alcalde molts anys, sovint ens retopa en
algun punt o en alguna qüestió tècnica que no fem o no diem bé. Jo crec que és
bo tranquil·litzar la gent i que tothom sàpiga que els qui formem el nou equip de
govern ens dediquem tan com podem a la nostra tasca, però és molt normal que
no ho tinguem tant per mà com els que fa 18 anys que esteu governant a
l’Ajuntament. Tot és degut senzillament a la nostra manca d’experiència, si ens
compareu amb vosaltres. Però, en tot cas això és anecdòtic. Els que heu estat al
govern municipal coneixeu la gran diversitat de coses que hi ha a l’Ajuntament i
totes són urgents. També sabeu que en 20 dies és gairebé impossible conèixer
tots els àmbits que estan implicats en la teva àrea, les persones que hi treballen,
els temes que hi ha entre mans, el que estàveu fent vosaltres, etc. Per ser
justos, heu de reconèixer que en tant pocs dies és impossible posar-nos al
corrent de tot el que s’està fent i, a més, tenir previstes possibles alternatives.
Però sí que m’agradaria dir que en aquests primers dies de govern, gràcies al
tracte i a l’acollida que ens estan donant els treballadors de l’Ajuntament,
nosaltres tenim molta tranquil·litat perquè aquí hi ha molt bons professionals i,
per tant, si alguna cosa no està prevista o no s’ha traspassat bé de l’antic equip
de govern a l’actual, sort n’hem tingut de la gent que treballa a l’Ajuntament de
Sant Celoni que està fent molt bé la seva feina. Potser a vegades això no
s’explica prou, però nosaltres hi tenim dipositada molta confiança i pensem que
tenim l’esquena ben coberta en aquestes situacions. Crec que això s’havia de dir
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avui en aquest Ple perquè realment el treball en equip que estem fent els
treballadors, els tècnics i els polítics és molt important, i m’agradaria fer-ho
públic aprofitant ara que venia una mica a tomb, quan se’ns rectifica en algunes
qüestions tècniques de detall. És evident que vosaltres, que porteu uns quants
anys més gestionant l’Ajuntament, coneixeu millor determinats temes que
nosaltres, que fa molt pocs dies que ens hi dediquem.
La Sra. Vinyets diu que la CUP també vota afirmativament en aquest punt.
Després d’aquestes intervencions, queda aprovada per unanimitat
urgència de sotmetre aquest tema a consideració del Ple municipal.

la

Es transcriu a continuació el contingut de la proposta.
CANVI DE CÀRRECS A L’ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DELS ÒRGANS
QUE CONFORMEN ELS PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’EMERGÈNCIA
PER A INCENDIS FORESTALS I RISC QUÍMIC
El municipi de Sant Celoni gaudeix del Pla d’actuació municipal d’emergència per
a incendis forestals (relacionat amb l’Infocat), així com del Pla d’actuació
municipal d’emergència per al risc químic (relacionat amb el Plaseqcat
(anteriorment Plaseqtor), i els seus corresponents Programes d’implantació i
manteniment.
Els esmentats Plans van ser aprovats respectivament pels Plens municipals de
dates 27 d’octubre de 2005 i 28 de desembre de 2004 i en el seu contingut hi
figurava la designació dels càrrecs polítics i tècnics que conformaven l’estructura
i organització dels plans, segons les disposicions del Decret 210/1999, de 27 de
juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i
l'homologació dels plans de protecció civil municipals.
Com a conseqüència del canvi experimentat en el govern municipal com a
resultat de les eleccions celebrades el passat dia 17 de juny d’enguany,
procedeix modificar parcialment els esmentats plans municipals, a fi i efecte de
fer-hi constar les persones que, des d’ara i fins a una eventual modificació,
ocuparan els càrrecs a la seva estructura.
L’article 3 del Decret 210/1999, abans citat, disposa que:
“Els plans s'han d'adaptar als canvis de circumstàncies, si aquestes es
produeixen, i revisats cada quatre anys, a fi de mantenir-ne plenament la
capacitat operativa.
Les actualitzacions i adaptacions dels plans han de ser aprovades per les
corporacions municipals i s’han de trametre en la part que s'hagi adaptat
o actualitzat a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
La revisió s'ha d'aprovar i homologar amb el mateix procediment de
l'aprovació i l'homologació inicials, adjuntant un escrit de descripció de les
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actuacions d'implantació i manteniment del pla realitzades en els últims
quatre anys”.
Igualment, l’article 47.2.a) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya estipula que:
“2. Correspon als Plens dels ajuntaments:
a) Aprovar el Pla bàsic d'emergència municipal, els plans específics
municipals, els plans d'actuació municipal i, en general, qualsevol altre
instrument de planificació de protecció civil d'àmbit municipal.”
Cal concloure, per tant, que les modificacions que s’han produït en els plans
municipals existents a Sant Celoni hauran de ser aprovades pel Ple municipal.
No obstant, atès que davant l’eventual necessitat de posar en funcionament els
plans existents, es fa necessari tenir convenientment definit qui seran els
regidors i resta de personal al servei de l’Ajuntament que, dins l’estructura i
organització de cada un dels plans vigents, hauran d’assumir les diferents
tasques que, legalment s’han de dur a terme, resulta convenient que l’Alcaldia
procedeixi a la seva designació, d’acord amb allò que disposa l’article 48.2.a) de
la Llei 4/1997, que atribueix al president de la corporació, entre d’altres, les
següents funcions:
“Elaborar i sotmetre a l'aprovació del Ple de l'ajuntament el Pla bàsic
d'emergència municipal, els plans específics municipals, els plans
d'actuació municipal, i, en general, qualsevol altre instrument de
planificació de protecció civil d'àmbit municipal.”
Vist l’informe del tècnic de l’Àrea de Seguretat Ciutadana de data 18 de juliol i
les disposicions legals d’aplicació vigent, a proposta de la regidora de Seguretat
Ciutadana, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Aprovar la designació els càrrecs polítics i tècnics que es relacionen a continuació
i que han de conformar l’estructura i organització del Pla d’actuació municipal
d’emergència per a incendis forestals (relacionat amb l’Infocat), així com del Pla
d’actuació municipal d’emergència per al risc químic (relacionat amb el Plaseqcat
(anteriorment Plaseqtor), i els seus corresponents Programes d’implantació i
manteniment, segons les disposicions del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel
qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels
plans de protecció civil municipals.

CÀRRECS DE L’ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ
DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’EMERGÈNCIA PER
A INCENDIS FORESTALS (RELACIONAT AMB L’INFOCAT)

Estructura i organització
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1. Responsable municipal de l'emergència
Nom

Director del pla

Substitut

Càrrec operatiu

Dades de localització

Francesc Deulofeu Fontanillas
(Alcalde)

Dolors Lechuga García
(Regidora de Seguretat
Ciutadana)

Àrea:
Extensió
Particula
Mòbil:
Altres:
Àrea:
Extensió
Particula
Mòbil:
Altres:

93.864.12.00
1007
93.867.30.58
670.24.17.45
93.864.12.17
1700
93.846.01.26
616.12.23.05

Núm. fitxa
d’actuació

2

2

2. Comitè municipal de l’emergència
Nom

Coordinador
municipal

Cap del Grup
local d’ordre i
avisos a la
població
Substitut del
responsable del
Grup local
d’ordre i avisos
a la població

Cap del Grup
local sanitari

Substitut del
Responsable
del Grup Local
Sanitari
Cap del Grup
local logístic i
d’acollida

Càrrec operatiu

Dades de localització

Lluís Obach Martínez
(Tècnic de Protecció Civil)

Francesc X. Fernández
Guerrero
(Cap de la Policia Local)

Sergi Boronat Melini
(Sotscap de la Policia Local)

Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:
Altres:
Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:
Altres:
Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:

93.864.12.15
1509
93.847.50.42
629.41.60.73
93.864.12.17
1707
93.867.31.42
638.03.75.69
93.864.12.17
1706
93.757.72.63
666.50.99.80

Núm. fitxa
d’actuació

3

4

4

Altres:
Laura Costa Olivé
(Regidora de Comunitat)

Jordi Cuminal Roquet
(Regidor de Cultura)

Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:
Altres:

93.864.12.00
1012
93.867.35.64
649.28.28.33

Àrea:

93.864.12.15

Extensió:

1316

Particular:
Mòbil:
Altres:
Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:

Miquel Negre Sánchez
(Regidor d’Espai públic)
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6

6
661.81.79.68
93.864.12.16

665.51.97.48

5

Altres:
Àrea:
Substitut del
Extensió:
responsable del
Marià Perapoch Valls
Grup local
Particular:
(Regidor d’Entorn)
logístic i
Mòbil:
d’acollida
Altres:
Àrea:
Extensió:
Cap del Grup
Dolors Lechuga García
local
(Regidora de Seguretat
Particular:
d’intervenció
Ciutadana)
Mòbil:
Altres:
Àrea:
Substitut del
Extensió:
responsable del
Josep Canals
Particular:
(President de l’ADF Forestec)
Grup local
Mòbil:
d’intervenció
Altres:

93.864.10.00
1505
93.867.14.99
639.79.21.30
93.864.12.17
1700
93.846.01.26
616.12.23.05

93.867.08.49
93.237.94.85
93 867 02 97

5

9

9

3. Representant municipal al Pla Infocat
Nom

Representant

Substitut

Càrrec operatiu

Dades de localització
Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:
Altres:
Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:
Altres:

Joaquim Colominas Coll

Marta Miralles Cassina

93.864.12.00
1004
93.867.34.13
620.93.01.32
93 864.12.13
1317
93.845.12.82

Núm. fitxa
d’actuació

8

8

4. Gabinet d’informació
Nom

Cap del gabinet

Substituta

Càrrec operatiu

Dades de localització

Laura Costa Olivé
(Regidora de Comunicació)

Teresa Pou Busquets
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Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:
Altres:
Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:
Altres:

93.864.12.00
1005
93.867.35.64
649.28.28.33
93.864.12.00
1002
93.848.29.12
687.80.52.22

Núm. fitxa
d’actuació

7

7

5. Grups actuants
5.1 Grup local d'intervenció

Nom

Cap del grup

Substitut

Actuants

Càrrec operatiu

Dades de localització

Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:
Altres:
Àrea:
Extensió:
Josep Canals
Particular:
(President de l’ADF Forestec)
Particular:
Altres:
Xavier Alfaras
Tel:
Xavier Espar
Tel:
Dolors Lechuga García
(Regidora de Seguretat
Ciutadana

Joan Mayneris

93.864.12.17
1700
93.846.01.26
616.12.23.05

93.867.08.49
93.237.94.85
93 867 02 97
93.867.43.21
93.867.92.89
93.867.02.97 –
660.55.42.54

Tel:

Núm. fitxa
d’actuació

9

9

9

5.2 Grup local sanitari

Nom

Cap del grup

Substitut

Càrrec operatiu /
Càrrec habitual

Dades de localització

Laura Costa Olivé
(Regidora de Comunitat)

Jordi Cuminal Roquet
(Regidor de Cultura i
Joventut)

5.3 Grup local logístic i d'acollida
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Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:
Altres:
Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:

93.864.12.00
1012
93.867.35.64
649.28.28.33

Núm. fitxa
d’actuació

6

6
661.81.79.68

Càrrec operatiu /
Càrrec habitual

Nom

Cap del grup

Dades de localització

Miquel Negre Sánchez
(Regidor d’Espai públic)

Marià Perapoch Valls
(Regidor d’Entorn)

Substitut

Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:
Altres:
Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:

Núm. fitxa
d’actuació

93.864.12.16
5
665.51.97.48
93.864.10.00-12.15
1505
93.867.14.99
639.79.21.30

5

Altres:
5.4 Grup local d'ordre i avisos a la població

Càrrec operatiu /
Càrrec habitual

Nom

Cap del grup

Substitut

Dades de localització

Francesc X. Fernández
Guerrero
(Cap de la Policia Local)

Sergi Boronat Melini
(Sotscap de la Policia
Local)

Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:
Altres:
Àrea:
Extensió:
Particular:
Mòbil:
Altres:

93.864.12.17
1707
93.867.31.42
638.03.75.69
93.864.12.17
1706
93.757.72.63 666.50.99.80

MANTENIMENT DEL PLA
Responsables a nivell municipal
Nom

Càrrec

Dolors Lechuga García

Regidora de Seguretat ciutadana.

CÀRRECS DE L’ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL PLA
D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’EMERGÈNCIA PER AL RISC
QUÍMIC (RELACIONAT AMB EL PLASEQCAT - PLASEQTOR)

Estructura i organització
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Núm. fitxa
d’actuació

4

4

1. Responsable municipal de l'emergència
Nom

Càrrec operatiu

Director del pla

Francesc Deulofeu Fontanillas
(Alcalde)

Substitut

Dades de localització

Dolors Lechuga García
(Regidora de Seguretat
Ciutadana)

Núm. fitxa
d’actuació

93.867.30.58 Particular
93.864.12.10 Ajuntament
670.24.17.45 Mòbil

2

616.12.23.05 Mòbil
93.847.01.26 Particular

2

2. Comitè municipal de l’emergència
2.1 Consell assessor

Nom

Càrrec operatiu /
Càrrec habitual

Dades de localització

Núm. fitxa
d’actuació

Lluís Obach Martínez
(Tècnic de Protecció Civil)

93.867.08.51 Feina
609.460.288 Mòbil
93.847.50.42 Particular

Substitut

Francesc X. Fernández Guerrero
(Cap de la Policia Local)

93.867.31.42 Particular
607.57.10.84 Mòbil

3

Cap del grup
local d’ordre i
d’avisos a la
població

Francesc X. Fernández Guerrero
(Cap de la Policia Local)

93.867.31.42 Particular
607.57.10.84 Mòbil

4

Substitut

Sergi Boronat Melini
(Sergent de la Policia Local)

93.757.72.63 Particular
93.791.63.14 Particular
670.57.86.87 Mòbil

4

Substitut

Caporal de guàrdia

93.848.40.36

4

649.28.28.33 Mòbil
93.867.35.64 Particular

6

661.81.79.68 Mòbil

6

661.81.79.68 Mòbil

5

639.79.21.30 Mòbil
93.867.14.99 Particular

5

Coordinador
municipal
d’emergència

Cap del grup
local sanitari

Laura Costa Olivé
(Regidora de Comunitat i
Comunicació)

Substitut

Jordi Cuminal Roquet
(Regidor de Cultura i Joventut)

Cap del grup
local logístic i
d’acollida

Jordi Cuminal Roquet
(Regidor de Cultura i Joventut)

Substitut

Marià Perapoch Valls
(Regidor Àrea d’Entorn )
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3

2.2 Representant municipal al Plaseqcat
Càrrec operatiu /
Càrrec habitual

Nom

Dades de localització

Núm. fitxa
d’actuació

Titular

Joaquim Colominas Coll
Tècnic de l’Ajuntament

93.867.34.13 Particular
620.93.01.32 Mòbil
93.867.04.25 Treball

8

Substitut

Marta Miralles Cassina
Tècnica de l’Ajuntament

93.867.57.67 Treball
93.845.12.82 Particular

8

2.3 Gabinet d’informació
Càrrec operatiu /
Càrrec habitual

Nom

Dades de localització

Laura Costa Olivé
(Regidor de Comunitat i
Comunicació)

Titular

Teresa Pou Busquets
(Àrea de Comunicació)

Substitut

Núm. fitxa
d’actuació

649.28.28.33 Mòbil
93.867.35.64 Particular

7

93.867.04.25
93.848.29.12 Particular
639.21.98.51 Mòbil

7

3. Grups actuants
3.1 Grup local d'intervenció
No són previstos actuants locals per a la intervenció en aquest tipus d’emergències.
3.2 Grup local sanitari

Nom

Cap del grup

Substitut

Càrrec operatiu /
Càrrec habitual
Laura Costa Olivé
(Regidora de Comunitat i
Comunicació)
Jordi Cuminal Roquet
(Regidor de Cultura i Joventut)

Dades de localització

Núm. fitxa
d’actuació

649.28.28.33 Mòbil
93.867.35.64 Particular

6

661.81.79.68 Mòbil

6

3.3 Grup local logístic i d'acollida

Nom

Cap del grup

Càrrec operatiu /
Càrrec habitual
Miquel Negre Sánchez
(Regidor Àrea d’Espai Públic)
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Dades de localització
665.51.97.48 Mòbil

Núm. fitxa
d’actuació
5

Marià Perapoch Valls
(Regidor Àrea d’Entorn )

Substitut

3.4

639.79.21.30 Mòbil
93.867.14.99 Particular

5

Grup local d'ordre i avisos a la població
Càrrec operatiu /
Càrrec habitual

Nom

Dades de localització

Núm. fitxa
d’actuació

Francesc X. Fernández Guerrero
(Cap de la Policia Local)

93.867.31.42 Particular
607.57.10.84 Mòbil

4

Substitut

Sergi Boronat Melini
(Sergent de la Policia Local)

93.757.72.63 Particular
93.791.63.14 Particular
607.57.86.87 Mòbil

4

Substitut

Caporal de Guàrdia

93.848.40.36 Oficina

4

Cap del grup

MANTENIMENT DEL PLA
Responsables a nivell municipal
Nom

Càrrec

Dolors Lechuga García

Regidora de Seguretat Ciutadana

~~~~~~~~~~
Seguidament el Sr. alcalde indica que també es porta a consideració del Ple, per
la via d’urgència, una moció presentada pel grup municipal del PSC demanant la
gratuïtat del bus urbà per a les persones majors de 60 anys, el col·lectius de
joves i les persones amb discapacitat. Atès que els tres grups municipals
representats a l’Ajuntament de Sant Celoni teníem aquesta proposta en els
nostres programes electorals, hem consensuat el text de la moció, de manera
que això ens doni més força a tots plegats per tirar-ho endavant.
El Sr. Castaño procedeix a llegir el text inicial de la moció presentada pel grup
municipal del PSC i que deia textualment:
<< Amb la finalitat de potenciar les polítiques socials i en benefici del col·lectiu
de població que presenta més mancances de mobilitat, el grup municipal del PSC
sol·licita al Ple d’aquesta Corporació que a partir del setembre de 2007 el bus
urbà sigui gratuït per a tots els majors de 60 anys, per als joves i per a les
persones amb gran disminució. Esperem l’adhesió a l’esmentada moció de la
resta dels grups municipals.>>
Arrel de presentar aquesta moció, continua el Sr. Castaño, s’ha obert un diàleg
entre els tres grups municipals per tal que pugui ser una moció presentada per
tots conjuntament, que és la que ara es porta a aprovació.
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La Sra. Vinyets manifesta que la CUP està plenament d’acord amb la moció ja
que és una de les 105 mesures que constava en l’acord d’investidura i
governabilitat. Si bé, diu, trobem a faltar una referència a les persones aturades
i als “sub-mileuristes”, col·lectius als quals entenem que també s’hauria
d’estendre la gratuïtat del bus urbà que proposa la moció.
Intervé el Sr. Mas i diu que l’equip de govern es compromet a estudiar la
incorporació d’altres col·lectius en aquesta mesura social. Si us sembla bé –diupodríem llegir el text de la moció consensuada i acabar de perfilar entre tots el
seu redactat final. Procedeix, doncs, a llegir el text de la moció.
El Sr. Castaño diu que la pretensió del grup municipal del PSC era començar a
aplicar la gratuïtat del bus urbà des del mes de setembre a la gent gran, per
tractar-se del col·lectiu que més ho necessita a l’hora de desplaçar-se per anar a
l’hospital, per exemple, o per connectar amb altres línies de transport públic.
Posteriorment pensem que s’ha d’estudiar com estendre la mesura al col·lectiu
dels joves, a la gent discapacitada i a les persones amb algun tipus de mancança
econòmica o social.
El Sr. alcalde destaca que és important aprovar aquesta mesura en aquest
Plenari i en aquesta legislatura, com a fruit de la voluntat de tots els grups
polítics. Així figurava en l’acord de governabilitat que vam signar i ens felicitem
que els regidors del PSC també s’hi hagin sumat i hagin pres la iniciativa de
presentar la moció.
Així, doncs, queda aprovada per unanimitat la urgència de sotmetre aquesta
moció a consideració del Ple municipal, la qual, un cop perfilada la seva redacció,
es transcriu a continuació:
MOCIÓ CONJUNTA DELS TRES GRUPS MUNICIPALS REPRESENTATS A
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI (PSC, CiU I CUP) PER DEMANAR LA
GRATUÏTAT DEL BUS URBÀ PER A DIFERENTS COL·LECTIUS DE
PERSONES DEL MUNICIPI.
Per a l’assoliment d’un model sostenible de desenvolupament, així com per a un
increment en la seguretat de les persones, cal potenciar el més possible l’ús del
transport públic, en detriment del transport privat, cosa que va en la línia
encetada per d’altres administracions públiques i agents del transport, i
materialitzada en la implantació de la integració tarifària que ha comportat un
increment substancial de persones que utilitzen el transport públic, així com el
Pla d’infraestructures de transport públic que aposta decisivament per aquesta
modalitat de transport dins la corona metropolitana.
El bus urbà de Sant Celoni va entrar en funcionament el 2003 i des d’aleshores
s’han realitzat un seguit de modificacions en el recorregut i la freqüència de pas.
Cal continuar realitzant noves modificacions en el servei que en millorin la seva
funcionalitat, la seva qualitat i la seva gestió, per la qual cosa es considera
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necessari estudiar la introducció de noves mesures socials que afavoreixin la
utilització d’aquest servei, com és el cas de mesures que garanteixin la gratuïtat
del bus urbà a diferents col·lectius de persones del municipi.
Per tot això, a proposta de tots els grups municipals representats a l’Ajuntament
de Sant Celoni (PSC, CiU i CUP), per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
1. Estudiar les mesures a adoptar per part de l’Ajuntament de Sant Celoni per
implantar la gratuïtat del bus urbà per a les persones del municipi majors de 60
anys, i estendre-ho als joves, les persones amb discapacitats i les persones que
recomanin els serveis socials municipals.
2. Presentar als grups municipals, durant el mes de setembre, l’informe sobre
les mesures a adoptar per part de l’Ajuntament per implantar la gratuïtat del bus
urbà als col·lectius mencionats.
3. Implantar la gratuïtat del bus urbà, com a màxim durant el mes de setembre
d’enguany per al col·lectiu de majors de 60 anys, i durant l’últim trimestre de
l’any per a la resta de col·lectius.
~~~~~~~~~~
Seguidament el Sr. alcalde pregunta als grups municipals si volen presentar
alguna altra moció per la via d’urgència.
Atès que ningú vol presentar cap altra moció, es procedeix a tractar els punts de
l’ordre del dia referits al control de l’equip de govern municipal.
~~~~~~~~~~
12. INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DEL DARRER
PLE ORDINARI.
L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la següent correspondència rebuda
darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la Corporació se’n dóna per
assabentada:
9

Una carta de la família Pórtulas - Oliveras agraint la moció de suport a la
seva filla Núria Pórtulas, aprovada pel Ple municipal en sessió de 2 de
maig de 2007.

9

Una carta del director de planta de la indústria DEGUSSA SA informant
que el passat 3 de maig es va tancar formalment l’acord de compravenda pel qual DEGUSSA SA ha estat adquirida per la companyia ARQUES
Iberia, filial del grup industrial i inversor alemany ARQUES AG.
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9

Un escrit de la secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania,
acompanyant els tríptics i els cartells informatius dels ajuts per a les
famílies amb filles i fills al seu càrrec, que atorga el Departament d’Acció
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

9

Diverses cartes felicitant el Sr. Francesc Deulofeu Fontanillas per la seva
investidura com alcalde de Sant Celoni, de les persones i/o institucions
següents:
- Del director d’operacions d’Uquifa SA
- Del president d’Ercros SA
- Del gerent de Renolit Ibérica SA
- Del director general de premsa del Grupo Zeta
- Del president i del secretari de la PIMEC del Vallès Oriental (Micro, Petita
i Mitjana empresa de Catalunya)
- Del director general de la concessionària d’autopistes ACESA Abertis
- De la companyia Telefònica
- De la delegada territorial de la ONCE a Catalunya
- Del president i del director general de Caixa Manlleu
- Del president de la Confederació de Comerç de Catalunya
- Del president de Mutual de Conductors
- Del delegat al Vallès Oriental del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Barcelona
- Del degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions
de Catalunya
- Del director del projecte L’Observatori de la Tordera
- Del secretari del Consorci de la Televisió Digital Terrestre pública de la
demarcació de Granollers
- De la mercantil Bloom Events
- Del director de Relacions Externes a Catalunya de Mercadona SA
- De l’alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
- De la mercantil Disseny Barraca SL
- Del Sr. Eliseu Climent, des del País Valencià
- Del director general de la mercantil Rubatec
- De la directora de l’escola Montnegre de la Batllòria
- Del president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de
Sabadell

13. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA, PEL
1R TINENT D’ALCALDE I PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN
ELS MESOS D’ABRIL, MAIG I JUNY DE 2007.
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’ABRIL DE 2007
Dia
2
2
2

Descripció
Aprovar la inclusió per omissió al padró municipal d’habitants
Aprovar altes al padró municipal d’habitants
Aprovar el Plec de clàusules regulador del contracte de subministrament i
instal·lació de bar al Camp municipal d’esports
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13

Aprovar altes al padró d’habitants
Aprovar la certificació núm. 4 presentada per Construccions Oliva i Massó SL
Aprovar la certificació núm. 5 presentada per Construccions Oliva i Massó SL
Contracte de treball d’Albert Puig (Àrea de Seguretat Ciutadana)
Incoar expedient per ordenar el restabliment de condicions de salubritat
Incoar expedient per ordenar el restabliment de condicions de salubritat
Incoar expedient per ordenar el restabliment de condicions de salubritat
Concedir llicència d’obres menors
Acceptar la renúncia d’un expedient d’activitats
Aprovar la despesa per treballs d’impressió de les Bases dels premis Sant Celoni
de les lletres 2007
Aprovar la despesa per treballs d’impressió de la Guia CLIP
Aprovar el pagament a l’Ajuntament de Gualba per taxa d’escombraries
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-827/2007)
Requerir per a que s’acrediti la representació amb què s’actua
Concedir drets funeraris
Concedir autorització sanitària a l’establiment “El Pernilet”
Concedir autorització sanitària a l’establiment Garin Piñol SCP
Aprovar liquidacions de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
Aprovar liquidacions de taxa per tancament de carrers
Aprovar la despesa per subministrament de maquinària al PTT
Baixa del padró municipal d’habitants
Contracte d’Enric Molla (Àrea de Comunicació)
Contracte d’Estel·la Orihuela (Oficina municipal d’escolarització)
Contracte de Teresa Maria Carretero (Educadora social)
Aprovar la despesa per a contractació d’un professor extern d’informàtica
Aprovar la despesa per subministrament de vitrina a l’escola Puigdollers
Contracte d’una auxiliar de menjador per a l’escola la Tordera
Aprovar baixa del padró d’habitants
Aprovar baixa del padró d’habitants
Aprovar altes-baixes per canvi de domicili del padró d’habitants
Aprovar la certificació núm. 6 presentada per Construccions Oliva i Massó SL
Concedir llicència d’entrada de vehicles
Autoritzar la baixa de quantitats de la comptabilitat municipal
Aprovar baixes del padró d’habitants per canvi de residència
Aprovar baixes del padró d’habitants per canvi de residència
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-833/2007)
Concessió de gual
Concessió de gual
Aprovar assentaments comptables necessaris per tancament de l’exercici 2006
Concedir llicència d’obres menors
Concedir llicència d’obres a Endesa (Exp. EN-612/2007)
Ordenar l’ajornament del termini de licitació del concurs per a la gestió de servei
públic d’abastament domiciliari d’aigua potable
Declarar deserta la licitació concurs d’obres d’accessibilitat al Casal de la gent gran
Declarar deserta la licitació per obres d’enllumenat públic al C/ Sant Josep i altres
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-832/2007)
Aprovar despeses de nòmines
Autoritzar de canvi de titularitat del bar situat al C/ Anselm Clavé 8
Concedir llicència d’obres menors
Aprovar el preu públic per la representació “Rubianes solamente”
Aprovar altes-baixes del padró municipal d’habitants
Contracte d’una auxiliar de delineant per a l’Àrea d’Entorn
Autoritzar canvi de titularitat de drets funeraris
Delegar a un regidor per a celebració de matrimoni civil
Concedir llicència d’entrada de vehicles
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13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19

Concedir llicència d’entrada de vehicles
Aprovar despeses i contractacions per a la “Programació Ateneu”
Prendre coneixement i aprovar la despesa per una sortida cultural a Barcelona
Suspendre el termini de licitació del concurs d’obres de les pistes d’atletisme
Prendre coneixement i aprovar la despesa per al curs d’iniciació a l’edició de vídeo
digital
Aprovar despesa per obres d’obertura de 2 finestres al Pavelló municipal d’esports
Aprovar despesa per treballs de paleta al CEIP Josep Pallerola
Aprovar despesa per renovació d’assegurança de vehicle Nissan Cabstar
Aprovar la certificació núm. 2 presentada per Simod Control SL
Contracte d’un treballador per a substitució d’una administrativa
Requerir la correcció de deficiències en un expedient de llicència d’activitats
Requerir la correcció de deficiències en un expedient de llicència d’activitats
Autoritzar el de retorn d’una garantia definitiva
Prendre coneixement i aprovar la despesa per cobrament de rebuts Escola d’adults
Aprovar la despesa per a la contractació del projecte “Ajuda a la recol·locació”
Aprovar la factura de la mercantil Serveis Forestals Sant Celoni SL
Estimar un recurs referent a un avís d’embargament
Ordenar la baixa d’una autorització del mercat de venda no sedentària
Aprovar la factura Cedia SL núm. A70163
Autoritzar la pròrroga d’una reserva de la via pública
Autoritzar la pròrroga d’una reserva de la via pública
Autoritzar la reserva de la via pública
Concedir autorització per col·locar taules i cadires
Concedir autorització per col·locar taules i cadires
Ordenar el 65% del pagament de la factura SR70/2006
Aprovar una baixa al padró d’habitants
Aprovar una baixa al padró d’habitants
Arxivar expedient d’autorització sanitària a establiment públic
Arxivar expedient d’autorització sanitària a establiment públic
Arxivar expedient d’autorització sanitària a establiment públic
Arxivar expedient d’autorització sanitària a establiment públic
Aprovar la despesa per a realització d’estudi geotècnic a l’IES Baix Montseny
Aprovar altes al padró municipal d’habitants
Autoritzar a la CUP per a la utilització de la plaça de l’Església de Sant Celoni
Declarar definitius els acords d’ordenació i imposició de contribucions especials per
les obres d’urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer
Concedir fotocòpia de plànol i valoració del terreny a expropiar
Concedir llicència d’entrada de vehicles
Concedir llicència d’entrada de vehicles
Arxivar expedient d’autorització sanitària a establiment públic
Arxivar expedient d’autorització sanitària a establiment públic
Arxivar expedient d’autorització sanitària a establiment públic
Arxivar expedient d’autorització sanitària a establiment públic
Arxivar expedient d’autorització sanitària a establiment públic
Arxivar expedient d’autorització sanitària a establiment públic
Arxivar expedient d’autorització sanitària a establiment públic
Arxivar expedient d’autorització sanitària a establiment públic
Arxivar expedient d’autorització sanitària a establiment públic
Arxivar expedient d’autorització sanitària a establiment públic
Concedir autorització sanitària a establiment públic
Aprovar proposta de modificació de la zonificació contra la contaminació lluminosa
Aprovar la despesa pel subministrament de bandes reductores de velocitat
Aprovar la despesa per treball d’impressió de la revista “Suar Tinta”
Autoritzar a CiU per a l’ús de la plaça Comte del Montseny
Baixa padró d’habitants per canvi de residència
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19
20
20
20
20
20
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27

Concedir llicència d’obres menors
Concedir una bestreta del sou a un treballador
Facilitar dades d’una llicència de parcel·lació
Concedir llicència d’obres menors
Alta en el Registre municipal d’entitats i associacions
Retorn de dipòsit urbanístic
Aprovar clàusules document “Homenatge a les persones donants de sang”
Altes per omissió en el padró municipal d’habitants
Altes per omissió en el padró municipal d’habitants
Baixa del padró municipal d’habitants
Contracte de tres persones per obertura de mediateca/biblioteca CEIP la Tordera
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-835/2007)
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-834/2007)
Concedir llicència d’obres menors
Concedir autorització sanitària a un supermercat
Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública
Aprovar la subvenció a l’entitat Club Patí Sant Celoni
Aprovar la despesa per renovació d’assegurança del vehicle B-2731-MH
Atorgar subvenció a la Junta de Compensació de la urbanització Can Coll
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-836/2007)
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-837/2007)
Adjudicar el contracte d’arranjament d’itinerari de vianants
Aprovar una relació de factures i pagaments
Aprovar la llista d’aspirants per contractar dos peons per a l’Àrea d’Espai Públic
Incoar expedient de responsabilitat patrimonial
Baixa del cobrament d’un rebut per via executiva
Concedir fraccionament de liquidació de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
Aprovar la relació de liquidacions de taxa per parades, barraques i altres
Aprovar la baixa d’una autorització per a la venda no sedentària
Concedir autorització a un establiment públic
Aprovar la despesa per l’adquisició de 300 samarretes Campanya educació viària
Baixa del padró d’habitants per canvi de residència
Aprovar liquidació de quotes alumnes del Centre municipal d’expressió, mes d’abril
Delegar la competència per celebrar matrimoni civil a un regidor
Autoritzar canvi de nom de drets funeraris
Acceptar la renúncia d’un expedient d’activitats
Admetre la renúncia a un expedient d’obres majors
Declarar la caducitat d’un expedient d’activitats
Baixa al padró d’habitants per canvi de residència
Declarar la caducitat d’inscripcions i aprovar baixes del padró de ciutadans
estrangers
Concedir gratificacions al personal funcionari abril 2007
Concedir llicència d’entrada de vehicles
Concedir llicència d’entrada de vehicles
Concedir complement de productivitat al personal funcionari
Autoritzar a CiU la utilització de la plaça de les Illes Belles
Autoritzar a CIU la utilització de la plaça de l’Església de la Batllòria
Facilitar dades d’un expedient d’obres majors
Atorgar termini per adverar veracitat de subrogació
Aprovar una relació de contractes
Concedir autorització per col·locar taules i cadires a la via pública
Aprovar despesa per treballs de reparació d’un vehicle municipal
Autoritzar a la CUP per instal·lar paradeta informativa al C/ Major
Baixa d’ofici del padró municipal d’habitants
Baixa d’ofici del padró municipal d’habitants
Contracte de dues peons per al manteniment i la millora de la via pública
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27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
30
30
30
30

Contracte de treball de Soledad Iñiguez (Àrea de Cultura)
Delegar l’Alcaldia a regidors durant l’absència del titular
Aprovar pressupost del Dia d’Andalusia 2007
Aprovar factura lliurada a l’empresa Inguanzo SL
Incoar expedient aprovació de projecte Taller agrònom industrial Paratge Taieda
Concedir llicència de primera ocupació
Aprovar el pressupost de la “Programació de teatre, música i dansa a l’Ateneu”
Donar de baixa una autorització de venda no sedentària
Donar de baixa una autorització de venda no sedentària
Donar de baixa una autorització de venda no sedentària
Donar de baixa una autorització de venda no sedentària
Donar de baixa una autorització de venda no sedentària
Aprovar despesa pel subministrament de 20 bancs i 50 polines per carrers i places
Alta per omissió al padró municipal d’habitants
Ata al padró municipal d’habitants
Aprovar llista de baixes – altes al padró d’habitants corresponent a abril 2007
Concedir còpia d’un plànol

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE MAIG DE 2007
Dia
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Descripció
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-840/2007)
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Esp. GN-839/2007)
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-841/2007
Contracte de treball de Lluís Obach (Àrea d’Entorn)
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Exp.GN-831/2007)
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-838/2007)
Concedir llicència d’activitats a un bar
Concedir llicència de primera ocupació
Aprovar liquidació de taxa parada de venda no sedentària
Aprovar liquidació de taxa parada de venda no sedentària
Aprovar factura pel control d’explotació de la depuradora municipal
Requerir a UFEC Gestió i Serveis la presentació de documentació
Autoritzar la col·locació de taules i cadires a la via pública
Autoritzar la col·locació de taules i cadires a la via pública
Autoritzar la col·locació de taules i cadires a la via pública
Aprovar la despesa per a l’adquisició de diversos elements de senyalització vertical
Aprovar la despesa per al subministrament d’una tarima exterior
Aprovar la concessió d’una bestreta del sou a un treballador
Baixa al padró d’habitants
Autoritzar canvi de nom en l’adjudicació de la direcció d’obres del Camp municipal
d’esports
Autoritzar la segregació i la cessió gratuïta de 4,97 m2 destinats a xarxa viària
Declarar deserta la licitació dels treballs de redacció del projecte per a la
restauració de l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell
Concedir llicència d’obres menors
Trametre respostes al grup municipal de CiU
Comunicar l’adequació de la documentació aportada en un expedient d’activitats
Aprovar una despesa per treballs de senyalització horitzontal
Autoritzar al grup municipal de CiU la realització d’un acte a la plaça de la Vila
Autoritzar al grup municipal de CIU l’ús de la pista esportiva Sax Sala
Aprovar el canvi de modalitat d’actuació del polígon 1 Boscos del Montnegre
Atorgar la suspensió temporal voluntària d’un contracte de treball
Aprovar liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic

58

4
7
7
7
7
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17

Aprovar la liquidació de taxa per tancament de carrers abril 2007
Aprovar la despesa per pagament de nòmines març de 2007
Encomanar la direcció facultativa de les obres del vial paral·lel a la C-35
Facilitar còpies dels plànols del projecte de reparcel·lació del sector P-3
Aprovar transferència als ajuntaments del conveni Xarxa Bàsica de Serveis Socials
Baixa del padró municipal d’habitants
Concedir llicència d’entrada de vehicles
Presa de coneixement d’informe relatiu a ingressos de l’Escola de música
Aprovar el projecte complementari d’urbanització de la UASU-45
Aprovar projecte d’urbanització de la UASU 45
Aprovar el projecte de reparcel·lació de la UASU-45
Contracte de treball de dos vigilants d’incendis
Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència d’activitats
Concedir de llicència d’obres menors
Aprovar la declaració de la relació de valors tramesa per l’ORGT
Adjudicar el contracte d’obres per a la rehabilitació del safareig de la Batllòria
Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública
Aprovar la despesa per contractació de serveis i hostatge del Web municipal
Aprovar la despesa per renovació d’assegurança d’accidents de l’agutzil municipal
Aprovar la despesa per renovació d’assegurança del vehicle Peugeot 306 XR HDI
Aprovar la despesa per renovació d’assegurança del vehicle Opel ZAFIRA Elegance
Aprovar la despesa per renovació d’assegurança del vehicle Toyota Land Cruiser
Aprovar la despesa per renovació d’assegurança de la moto B-4345-OC
Facilitar l’accés als plànols d’un expedient d’obres majors
Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública
Presa de coneixement de l’informe sobre ingressos per cursos àmbit de Joventut
Autoritzar a la CUP la utilització de la plaça de la Batllòria
Baixa del padró municipal d’habitants per canvi de residència
Concedir llicència d’activitats classificades per instal·lació de bar-restaurant
Aprovar el pressupost de la programació de “Teatre, música i dansa a l’Ateneu”
Estimar un recurs referent a un avís d’embargament
Declarar una bicicleta com a residu sòlid urbà
Declarar un vehicle com a residu urbà
Estimar un recurs en relació a liquidacions de taxa de recollida d’escombraries
Altes al padró municipal d’habitants
Adjudicar el contracte d’obres d’enllumenat dels carrers Sant Josep i altres
Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per la representació legal de
la Urbanització Can Coll
Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública
Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública
Baixa del padró d’habitants per canvi de residència
Baixa del padró d’habitants per canvi de residència
Baixa del padró d’habitants per canvi de residència
Baixa del padró d’habitants per canvi de residència
Aprovar la despesa per contractar el subministrament de 6 caixes de transport per
la Colla Gegantera de Sant Celoni
Contracte de treball d’Alena Moragas (Biblioteca municipal)
Aprovar la despesa pel servei de vetllador per un infant al CEIP Montnegre
Facilitar l’accés a un projecte de llicència d’obres majors
Suspendre el concurs relatiu als treballs de direcció facultativa de la llar d’infants
Contracte de treball de Marc Jaumandreu (Informàtic)
Presa de coneixement de l’informe relatiu a la gestió econòmica de l’Àrea d’Esports
Concedir llicència de primera ocupació
Recordar les entitats i associacions la necessitat d’actualitzar les seves dades
Aprovar la despesa pels treballs de traducció de la guia de benvinguda al municipi
Revocar una baixa del padró municipal d’habitants
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17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Autoritzar a CIU la instal·lació d’una pantalla gegant a la plaça de l’Església
Autoritzar a ERC la utilització de la plaça de la Creu de Sant Celoni
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Atorgar ajudes socials als alumnes de les escoles de Sant Celoni
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Aprovar la certificació núm. 3 d’obres d’urbanització del carrer de la Mosca
Comunicar a l’Ajuntament de Campins el cost que li pertoca de l’Escola de música
Facilitar còpia de l’expedient d’una llicència d’activitats.
Aprovar la liquidació de la gestió del servei d’aigua potable, 4t trimestre de 2005
Facilitar còpia de la renúncia presentada pel tècnic d’un projecte
Aprovar els contractes signats amb comerciants de la UBIC
Considerar justificada la subvenció atorgada a Fundació Humanitària Doctor Trueta
Considerar justificada la subvenció atorgada a la Fundació LAR
Considerar justificada la subvenció atorgada a Trup de Nassos
Aprovar la despesa per l’adquisició de material informàtic
Aprovar la despesa pel subministrament i actualització de programes i llicències
pel funcionament de la xarxa corporativa
Aprovar la despesa corresponent al subministrament de programes i llicències per
la posada en marxa d’Intranet
Aprovar la despesa pels serveis de millorar de la seguretat del sistema informàtic
Baixa al padró municipal d’habitants
Aprovar canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
Contracte de treball d’Anna Ayllo (Recepció Casa de la Vila)
Aprovar modificació d’autorització de venda no sedentària
Concedir llicència d’activitats classificades
Adjudicar el contracte pel subministrament d’equipament al bar del Camp
municipal d’esports
Donar de baixa l’autorització de venda no sedentària
Presa de coneixement de l’informe sobre la gestió econòmica d’una sortida cultural
Donar de baixa una llicència per col·locació de taules i cadires a la via pública
Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat municipal
Donar de baixa una autorització de venda no sedentària
Aprovar la factura 002/700023 pel subministrament i muntatge de jocs infantils
Considerar justificada la subvenció atorgada a Alcer Barcelona
Considerar justificada la subvenció atorgada a la Creu Roja
Atorgar a Alcer Barcelona una subvenció per la campanya de donació d’òrgans
Atorgar una subvenció a la Fundació Humanitària 3r i 4t món Doctor Trueta
Atorgar de subvenció a Trup de Nassos pel programa “Cap nen sense un somriure”
Aprovar despesa pel tancament davant les guixetes de l’Ateneu
Alta per omissió al padró municipal d’habitants
Altes al padró municipal d’habitants
Rectificar errors a les certificacions de l’obra del PUOSC 2005/0967-PG
Denegar sol·licitud de pagament d’interessos a l’empresa En Doina SCP
Aprovar transferència de crèdits entre partides de l’Estat de despeses de 2007
Ordenar a la mercantil UFEC la inversió de condicionament del solàrium
Autoritzar a RITA CUP! Producciones per rodar un anunci a la plaça de la Vila
Aprovar despesa per renovació d’assegurança estació de medi ambient
Concedir una bestreta del sou a una treballadora de l’Ajuntament
Aprovar la certificació núm. 5 presentada per Talleres Palautordera SA
Aprovar el retorn d’una garantia definitiva
Aprovar Plec de clàusules administratives del contracte de renovació del paviment
de parquet de la pista del pavelló municipal
Acordar la pròrroga del contracte signat amb Grup Associat pels Serveis de Salut
Considerar justificada la quantitat entregada al Grup d’Immigrants Baix Montseny
Aprovar el pagament corresponent a la quota del Pacte Industrial de la Regió
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23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31

Metropolitana de Barcelona
Alta al padró municipal d’habitants
Autoritzar al grup municipal CiU per a la utilització de la plaça Comte del Montseny
Efectuar pagament al Consorci per a la Normalització Lingüística
Concedir llicència d’activitats classificades
Concedir llicència d’activitats classificades
Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència de funcionament d’un bar restaurant
Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència de funcionament d’un bar
Suspendre l’executivitat d’una llicència urbanística per obres de la muralla
Autoritzar la col·locació de taules i cadires a la via pública
Aprovar el retorn d’una garantia definitiva
Autoritzar canvi de nom de drets funeraris
Facilitar còpia de la documentació de la llicència d’un bar musical
Autoritzar l’ocupació de la via pública d’una parada al mercat setmanal
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Aprovar les quotes del alumnes matriculats al Centre municipal d’expressió
Comunicar l’absència de l’estudi geotècnic en un expedient d’obres majors
Atorgar import a Boscos del Montnegre pel pagament de rebuts d’electricitat
Aprovar despesa corresponent a l’adquisició d’una fotocopiadora
Concedir al personal funcionari i laboral gratificacions, maig 2007
Aprovar el retorn d’un dipòsit urbanístic
Requeriment per sol·licitar una llicència municipal d’obres
Concedir complement de productivitat al personal funcionari i laboral
Aprovar el pressupost de la programació de “Teatre, música i dansa” de l’Ateneu
Aprovar relació de factures F/2007/5 i de pagaments B/2007/4
Donar de baixa una llicència per a la col·locació de taules i cadires a la via pública
Concedir autorització per a la col·locació de taules i cadires a la via pública
Aprovar despesa per la construcció de 2 escales telescòpiques al pavelló municipal
Aprovar despesa pel subministrament d’un tòtem publicitari
Aprovar despesa per a l’adquisició de mobiliari pel Centre municipal d’expressió
Aprovar despesa per a l’adquisició de 4 ordinadors
Resoldre reparament per aprovar el pagament dels treballs d’infraestructura
elèctrica de l’Acampada Jove
Alta al padró municipal d’habitants
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Canvi de titularitat de drets funeraris
Concedir llicència de primera ocupació
Desestimar recurs de reposició referent a les bases d’actuació de la Junta de
compensació Torrent del Virgili
Retorn de dipòsit per a la gestió de runes
Alta per omissió al padró municipal d’habitants
Procedir a l’obertura d’un compte d’estalvi a La Caixa
Autoritzar a l’Associació de Gent Gran l’Esplai la celebració d’un acte al C/ Major
Concessió de llicència d’obres a Telefónica de Espanya
Prorrogar per un any la bestreta concedida a la Fundació Acció Baix Montseny
Contracte de treball de Pere Purrà (Esports)
Autoritzar la col·locació de taules i cadires a la via pública
Aprovar despesa pel subministrament de 65 bobines de tiquets personalitzats de
zona blava
Aprovar despesa per subministrament de vestuari per a la Policia Local
Aprovar despesa per subministrament de vestuari pel personal vigilant zona blava
Contracte de treball de monitors del taller d’estudi
Altes al padró municipal d’habitants
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència
Baixa al padró municipal d’habitants per canvi de residència

61

31
31
31
31
31
31
31

Autoritzar altes-baixes en el padró municipal d’habitants
Contracte de treball d’Estel·la Orihuela (Oficina municipal d’escolarització)
Autoritzar canvi de titularitat dels drets funeraris
Aprovar despesa per treballs d’nstal·lació d’una escomesa d’aigua al pvelló
Aprovar despesa per treballs d’impressió de tríptics de les Activitats de lleure 2007
Concessió de llicència d’obres a Telefónica de Espanya
Aprovar despesa per a l’adquisició i subministrament d’una taula de so

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JUNY DE 2007
Dia
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8

Descripció
Contracte de treball de Maria Neus Selga (Àrea de Comunitat)
Retorn de dipòsit urbanístic
Denegar llicència d’activitats classificades
Aprovar despesa per treballs d’impressió de programes Festes d’Estiu 2007
Concedir llicència d’obres a Endesa (Exp. EN-627/2007)
Aprovar certificació núm. 6 presentada per de Simod Control SL
Contracte de treball de Silvia Gordón (Àrea de Comunitat)
Aprovar despesa per obres d’arranjament de la pista coberta al Camp d’esports
Facilitar l’accés a diversos expedients d’obres
Aprovar despesa per la col·locació de parquet al pavelló municipal d’esports
Aprovar contractes falques publicitàries radio municipal
Aprovar factura del Consorci de la TDT Granollers
Aprovar despesa per obres de pavimentació de la pista coberta al Camp d’esports
Aprovar certificació núm. 1 presentada per Simod Control SL
Concedir llicència d’obres a Endesa (Exp. EN-631/2007)
Concedir llicència d’obres a Endesa (Exp. EN-632/2007)
Concedir llicència d’obres a Endesa (Exp. EN-637/2007)
Declarar aprovat el projecte d’establiment del servei de bar al Camp municiap
d’esports
Concedir de llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-843/2007)
Concedir de llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-842/2007)
Concedir de llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-844/2007)
Incoar expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial
Incoar expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial
Incoar expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial
Denegar llicència d’obres per instal·lació d’un pal a Telefónica de España
Baixa al padró municipal d’habitants
Adjudicar el contracte redacció de projecte de restauració ermita de Sant Llorenç
Aixecar ordre de suspensió de llicència d’obres menors
Concedir de llicència de primera ocupació
Aprovar projecte de regularització de finques a la UASU-48 i UASU-58
Atorgar a Creu Roja una subvenció per projecte “Salut indígena, salut viva.(...)”
Denegar petició de baixa en la cotitularitat d’uns drets funeraris
Concedir llicència d’activitats classificades
Aprovar despeses per nòmina de maig i seguretat social d’abril de 2007
Autoritzar que es rectifiqui l’error en el nom d’alguns carrers al padró municipal
Concedir llicencia d’obres menors
Aprovar relació de factures F/2007/6
Notificar tràmit d’audiència
Concedir llicència d’obres a Endesa (Exp. EN-633/2007)
Concedir llicència d’obres a Endesa (Exp. EN-634/2007)
Contracte de treball d’Irene Linares (Àrea de Comunitat)
Contracte de treball de Montserrat Pérez (RRHH)
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8
8
8
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Contracte de treball de Vanessa Cañada (Àrea de Comunitat)
Encomanar la direcció facultativa de les obres de la plaça de la Batllòria
Baixa al padró municipal d’habitants
Altes al padró municipal d’habitants
Aprovar despesa per renovació de l’assegurança de l’edifici de la Rectoria Vella
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-845/2007)
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-846/2007)
Concedir llicència d’entrada de vehicles
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Baixa al padró d’habitants
Aprovar certificació núm. 1 presentada per Simod Control SL
Aprovar despesa per instal·lar equips de climatització a la Rectoria Vella
Excloure dues pliques del concurs d’obres de la llar d’infants
Aprovar despesa per contractar treballs d’impermeabilització de l’Ateneu
Aprovar el Plec de clàusules administratives regulador del servei de neteja
d’espais verds i jardins
Aprovar despesa per contractació de treballs de renovació de parquet de l’Ateneu
Autoritzar el canvi de nom de drets funeraris del cementiri de la Batllòria
Atorgar a Mans Unides una subvenció
Aprovar despesa per subministrament de 900 samarretes XXVI Copa Futbol Sala
Aprovar despesa per lloguer d’equip de so i llum
Alta al padró municipal d’habitants
Baixa al padró municipal d’habitants
Concessió d’una bestreta del salari a un treballador
Contracte de treball de tres persones per servei de mediateca/biblioteca CEIP
Acceptar el desistiment d’una llicència d’obres
Aprovar despesa pel dinar de la brigada municipal
Acceptar el desistiment d’una llicència d’obres
Retornar un dipòsit urbanístic
Aprovar liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Estimar un recurs presentat contra un avís d’embargament
Autoritzar la instal·lació d’una caseta de productes pirotècnics
Contracte de treball de Elisensa Navarro (vigilància forestal)
Contracte de treball de dues vigilants forestals
Contracte de treball de dues peons d’Espai Públic
Contracte de treball de Sofia España (RRHH)
Aprovar el conveni amb Càrites
Aprovar el conveni amb el Grup d’Immigrants Baix Montseny
Aprovar la factura núm. 2007/42 per despeses depuradora d’aigües
Declarar la caducitat d’inscripcions i aprovar baixes al padró d’habitants
Facturar a la Fundació Bosch i Gimpera per suport tècnic i logístic
Concedir ajornament i fraccionament de contribucions especials C/ Pla i Daniel
Concedir ajornament i fraccionament de contribucions especials C/ A. Moncanut
Concedir llicència de primera ocupació
Concedir llicència de primera ocupació
Aprovar contractes per falques publicitàries a la ràdio municipal
Aprovar reconeixement de drets de preu públic per activitats de lleure gent gran
Aprovar transferència de crèdit entre partides del pressupost del 2007
Concedir autorització per col·locació de taules i cadires al carrer
Concedir autorització per col·locació de taules i cadires al carrer
Concedir autorització per col·locació de taules i cadires al carrer
Aprovar liquidació corresponent a la reserva de la via pública abril-maig 2007
Aprovar liquidació corresponent a la taxa d’ocupació de la via pública per càrrega i
descàrrega de materials
Aprovar liquidació taxa d’ocupació de la via pública
Donar de baixa l’autorització de venda no sedentària
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14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Donar de baixa una autorització de venda no sedentària
Atorgar una subvenció a la Junta de Compensació de la urbanització de Can Coll
Aprovar la despesa corresponent al subministrament de tanques i peus de formigó
Aprovar despesa per assegurança d’accidents pels participants en activitats
esportives
Baixa al padró municipal d’habitants
Baixa al padró municipal d’habitants
Aprovar certificació núm. 1 presentada per Formigons Sant Celoni SL
Aprovar despeses i contractacions d’actuacions Festa Major Setembre 2007
Aprovar despeses i contractacions d’actuacions Festes d’Estiu 2007
Aprovar despeses i contractacions d’actuacions Festes de Sant Martí 2007
Concedir llicència d’activitats classificades
Aprovar despesa per adquisició de 4 impressores
Aprovar despesa per treballs de manteniment de la llera del torrent del Virgili
Concedir llicència de primera ocupació
Aprovar despesa pel subministrament d’un joc de porteries d’handbol i futbol sala
Aprovar despesa per la prestació del servei de prevenció de riscos laborals
Aprovar relació de factures núm. F/2007/7
Aprovar despesa per rètol d’alumini per instal·lar a l’entrada de la Batllòria
Aprovar depesa per adquisició d’elements de senyalització orientativa urbana
Aprovar depesa per adquisició d’elements de senyalització vertical
Aprovar despesa per la instal·lació d’un nou equip de so a la Rectoria Vella
Autoritzar el canvi de vehicle a un taxista
Contractar a l’empresa Minuàrtia per projecte torrent de Palomeres
Aprovar despesa per a l’adquisició d’elements de senyalització orientativa
Atorgar permís d’abocament
Acceptar al·legacions i concedir llicència d’adequació a la LIIA
Concedir una llicència ambiental
Altes al padró municipal d’habitants
Autoritzar a la Societat Ocellaire de Sant Celoni la celebració d’un concurs de cant
Baixa al padró d’habitants per canvi de residència
Contractar unes persones com a jutges de taula XXVI Copa de Futbol Sala
Contractar una persona com a jutge de taula XXVI Copa de Futbol Sala
Facilitar una còpia d’un decret de l’Alcaldia de 22 de juny de 2007
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Comunitat Can Coll
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Comunitat Can Coll
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Comunitat Can Coll
Incoar expedient de constrenyiment per deutes a la Comunitat Can Coll
Baixa al padró d’habitants per canvi de residència
Retornar dipòsit urbanístic
Autoritzar ampliació d’horari d’obertura d’un bar musical
Autoritzar ampliació d’horari d’obertura d’un bar musical
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Incoar expedient de responsabilitat patrimonial
Incoar expedient de responsabilitat patrimonial
Incoar expedient de responsabilitat patrimonial
Autoritzar ampliació horari d’obertura d’un bar la nit de la revetlla de Sant Joan
Baixa del padró d’habitants
Baixa del padró d’habitants
Autoritzar la cancel·lació d’un aval bancari
Aprovar una legalització consistent en la modificació d’un edifici
Autoritzar el canvi de titularitat d’un bar
Aprovar llista d’admesos per a la contractació d’un/a educador/a social
Concessió d’autorització sanitària a un establiment públic
Concessió d’autorització sanitària a un establiment públic
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21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28

Autorització de retirada d’un ciclomotor de la via pública
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Retornar un dipòsit urbanístic
Contractar una persona per a realitzar tasques de suport a l’OME
Delegar atribucions de gestió i resolució als regidors del govern municipal
Aprovar pressupost estimatiu de les festes d’estiu de Sant Celoni 2007
Nomenar els membres de la Junta de Govern Local
Acceptar una renúncia a la sol·licitud de llicència d’entrada i sortida de vehicles
Concessió d’autorització sanitària
Concessió d’autorització sanitària
Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial
Nomenar els tinents d’alcalde de l’Ajuntament
Aprovar despesa per renovació d’assegurança de responsabilitat civil
Denegar una llicència d’entrada de vehicles
Altes al padró municipal d’habitants
Concedir llicència d’obres a Endesa (Exp. EN-635/2007)
Facilitar fotocòpia d’unes llicències d’obres
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-847/2007)
Concedir llicència d’obres a Gas Natural (Exp. GN-848/2007)
Concedir llicència d’entrada de vehicles
Concedir llicència d’entrada de vehicles
Considerar acomplerts els requisits per a la justificació d’una subvenció de l’ADF
Aprovar les quotes dels alumnes del Centre municipal d’expressió, juny 2007
Autoritzar la col·locació d’una pancarta de felicitació al carrer Major
Baixa al padró municipal d’habitants
Baixa al padró municipal d’habitants
Contractar una persona per realitzar tasques de vigilància d’incendis
Atorgar gratificacions al personal laboral i funcionari corresponents al mes de juny
Tenir per desistit el procediment de sol·licitud d’una llicència d’obres
Aixecar ordre de suspensió d’un expedient d’obres menors
Concedir llicència de primera ocupació
Aprovar concessió d’una paga d’assistència al personal de l’Ajuntament
Concedir un complement de productivitat al personal laboral i funcionari
Aprovar pagament corresponent a la quota anual al Consorci de Turisme del V.O.
Requerir per a que s’acrediti l’edat d’un fill
Demanar informe de la situació de la carretera d’accés a la urbanització Royal Park
Incoar expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial
Incoar expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial
Declarar una motocicleta com a residu sòlid urbà
Aprovar transferència de crèdit entre partides del pressupost del 2007
Aprovar despesa per renovació d’assegurança de responsabilitat civil
Concedir una bestreta del salari a un treballador de l’Ajuntament
Facilitar còpia compulsada d’una llicència d’activitats classificades
Encomanar la direcció facultativa de les obres del carrer Breda
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’activitats classificades
Aprovar despesa per la reparació de l’equip de climatització de l’Àrea d’Entorn
Autoritzar que una bicicleta sigui declarada com a residu sòlid urbà
Aprovar liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública, exercici 2007
Concessió d’autorització per col·locar taules i cadires a la via pública
Aprovar despesa pel muntatge d’infraestructura elèctrica dels “Tastets d’Estiu”
Aprovar despesa per la instal·lació de portes de vidre al Camp municipal d’esports
Atorgar a la Fundació LAR una subvenció
Contractar una persona per al període de vacances de les treballadores familiars
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
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28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30

Autoritzar a la Policia Local perquè retiri un vehicle de la via pública
Aprovar depesa per treballs de senyalització de l’aparcament de l’Acampada Jove
Aprovar despesa pels treballs de condicionament de la zona de Can Sans
Aprovar despesa per treballs de condicionament de la zona de l’Acampada Jove
Aprovar l’addenda al 2n conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Vallès Oriental
Aprovar la relació de factures núm. F/2007/9
Aprovar declaració de relació de valors tramesa per l’ORGT
Concedir autorització per a la col·locació de taules i cadires a la via pública
Concedir autorització per a la col·locació de taules i cadires a la via pública
Concedir autorització per a la col·locació de taules i cadires a la via pública
Aprovar canvi de nom de la parada del mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda no sedentària
Aprovar liquidació de la taxa de parades de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Concedir ajornament i fraccionament de contribucions especials C/ Major
Concedir ajornament i fraccionament de contribucions especials C/ Anselm Clavé
Concedir ajornament i fraccionament de contribucions especials C/ de la Mosca
Aprovar despesa per muntatge elèctric als espais de l’Acampada Jove
Aprovar despesa pel muntatge elèctrica a la zona de concerts de l’Acampada Jove
Altes per omissió al padró municipal d’habitants
Altes al padró municipal d’habitants
Altes-baixes en el padró municipal d’habitants

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES D’ABRIL
DE 2007
Data
3
3
3
3

Descripció
Resolució 0005/2007 incoació zona blava
Resolució sancionadora 0006/2007
Resolució sancionadora 0007/2007
Resolució 0008/2007 incoant expedients 9990

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE MAIG
DE 2007
5
5
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
21
21
29
29
29

Resolució 0009/2007 incoació zona blava
Resolució 0010/2007 incoant expedients 9990
Resolució sancionadora 011/2007
Desestimar resolució Adolfo Caviedes Vicente
Desestimar resolució Antonio Amores Duran
Estimar resolució Carlos José Gómez Núñez
Estimar resolució Enriqueta Donoso López
Estimar resolució Glòria Bonamusa Camps
Estimar resolució Jordi Prats Farré
Estimar resolució José M. González Calle
Estimar resolució Rosa Garcés Pol
Desestimar resolució Susana Domínguez Rovira
Resolució 0012/2007 incoació zona blava
Resolució sancionadora 0013/2007
Estimar resolució Alexandre Valls Solé
Desestimar resolució Amaya Ibáñez Zalba
Desestimar resolució Andrés Ferrer Contra
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29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Desestimar resolució Casimiro Díaz Leal
Desestimar resolució Andrés Ferrer Contra
Desestimar resolució Cristina del Pino Astorga
Estimar resolució Daniel Garcia Savalls
Desestimar recurs potestatiu David Salip Tomás
Revocació actes administratius Diego Rodríguez Moreno
Estimar resolució Dolores del Pino Astorga
Desestimar resolució Emília Mollfulleda Brau
Estimar resolució Enrique Vilanova Garriga
Desestimar resolució Escoté Auladell Servicios Informáticos SL
Desestimar resolució Esther Casanovas Cabrerizo
Estimar resolució Francisco Alvarez Molina
Desestimar resolució Francisco Javier Díaz Llobet
Desestimar resolució Gabriel Baños Cabrera
Desestimar resolució Gestors de Telecomunicacions
Desestimar resolució Glòria Polo Gómez
Estimar resolució Immaculada Sorroche Bernardino
Desestimar resolució Joan Canobas Serra
Estimar resolució José Codina Solé
Desestimar resolució Josefa Mila Escudé
Estimar resolució Juan Carlos Martínez Vázquez
Desestimar resolució Juan Cortina Crous
Desestimar recurs potestatiu Juan Matas Pulido
Desestimar resolució M. Auxiliadora Jiménez Espinosa
Desestimar resolució M. Glòria Coll Sibina
Desestimar resolució Manuel Pérez Toro
Desestimar resolució Maria Rodríguez Lorite
Desestimar resolució Marta Renal Fradera
Desestimar resolució Miquel Jubany Abril
Estimar resolució Montserrat Vall·llosera Rovira
Desestimar resolució Salomón San Martin Sepúlveda
Estimar resolució Tània Martínez Gil
Estimar resolució Vicente Miralles Hernández
Desestimar resolució Zied Walfallah (Antonio Naqui Coma)

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE JUNY
DE 2007
Data
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
14
14

Descripció
Resolució 0014/2007 incoació zona blava
Resolució 0015/2007 incoant expedients 9990
Resolució sancionadora 0016/2007
Estimar resolució recurs extraordinari de revisió CCI 93 SL
Estimar resolució recurs extraordinari de revisió CCI 93 SL
Estimar resolució recurs extraordinari de revisió CCI 93 SL
Estimar resolució recurs extraordinari de revisió Clos Elec-Font SL
Estimar resolució recurs extraordinari de revisió Daniel Mola Hortelano
Estimar resolució recurs potestatiu de reposició David Avellaneda Cirera
Estimar resolució recurs extraordinari de revisió Jaume Torrent Pastells
Estimar resolució recurs potestatiu de reposició Javier Cogollado Goig
Estimar resolució recurs potestatiu de reposició Maria Montplet Roig
Estimar resolució recurs potestatiu de reposició Miguel Vera Martínez
Estimar resolució recurs extraordinari de revisió David Guinart Platero
Estimar resolució recurs extraordinari de revisió Oleguer Plana Perxacs
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RESOLUCIONS DICTADES PEL PRIMER TINENT D’ALCALDE EN EL MES D’ABRIL DE 2007
Data
2

Descripció
Concedir a Josep Montasell Parera l’adequació a la LIIA d’una activitat de gestió
de residus situada al carrer Joan Maragall 6 baixos

14. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE ABRIL, MAIG I JUNY
DE 2007.
Durant els mesos d’abril, maig i juny de 2007, i per raons de màxima urgència,
l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es descriu a continuació:
Abril 2007
- Un tècnic superior per a la tramitació i supervisió jurídica dels expedients
sancionadors que es tramiten a l’Àrea de Seguretat Ciutadana.
- Un tècnic mig per a la coordinació de la programació de l’emissora de ràdio
municipal.
- Una auxiliar administrativa de suport a l’oficina municipal d’escolarització.
- Un tècnic mig per a tasques d’educació social.
- Una auxiliar administrativa per a tasques de conserge i auxiliar de menjador a
l’escola la Tordera.
- Una administrativa per a tasques de delineació a l’Àrea d’Entorn.
- Un administratiu per substituir una treballadora en situació de baixa laboral.
- Tres auxiliars administratives per realitzar el servei de mediateca i biblioteca al
CEIP la Tordera.
- Dos peons per al manteniment i millora de l’accessibilitat a la via pública.
- Un tècnic mig per a la gestió de projectes i activitats de l’àmbit d’Educació de
l’Àrea de Cultura.
Maig 2007
- Un enginyer superior per a l’adequació i millora de diferents serveis municipals i
d’infraestructures.
- Dos vigilants per al parc Montnegre – Corredor en el marc del conveni signat amb
la Diputació de Barcelona per a la campanya de prevenció d’incendis forestals
durant l’estiu de 2007.
- Una tècnica auxiliar per substituir una treballadora de la biblioteca en situació de
baixa laboral.
- Una persona de recolzament en el manteniment de la connexió amb fibra òptica
dels edificis municipals.
- Una administrativa per a la recepció ciutadana a l’edifici de la Casa de la Vila.
- Un peó per atendre la demanda d’ús de les instal·lacions esportives municipals.
- Dos tècnics auxiliars com a monitors dels tallers d’estudi assistit.
- Una auxiliar administrativa de suport a l’oficina municipal d’escolarització.
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Juny 2007
- Un tècnic mig per a tasques d’integració social.
- Un tècnic mig per a la coordinació del programa ILO-SER.
- Una treballadora social per organitzar el servei a la dona.
- Una auxiliar administrativa de suport al departament de Recursos Humans en el
tema de riscos laborals.
- Un tècnic mig responsable del club de feina del servei municipal d’ocupació.
- Tres auxiliars administratives per realitzar el servei de mediateca i biblioteca al
CEIP la Tordera.
- Tres peons per a vigilància forestal en període de risc d’incendis.
- Un peó i un oficial paleta per realitzar obres d’accessibilitat a l’espai públic.
- Una auxiliar administrativa de suport al departament de Recursos Humans per a
la implantació d’un nou sistema de gestió de personal.
- Quatre persones per actuar com a jutges de taula en la XXVI Copa de futbol sala.
- Una auxiliar administrativa de suport a l’oficina municipal d’escolarització.
- Un vigilant per al parc Montnegre – Corredor en el marc del conveni signat amb la
Diputació de Barcelona per a la campanya de prevenció d’incendis forestals durant
l’estiu de 2007.
- Una treballadora familiar per suplir el període de vacances del personal de Servei
d’atenció domiciliària.
Atès allò que estableix l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de personal, l'Alcaldia
INFORMA al Ple de les contractacions temporals del següent personal, efectuades
durant els mesos d’abril, maig i juny de 2007, i la Corporació se’n dóna per
assabentada:
Abril 2007
Albert Puig Tous
Enric Molla Trunas
Estel·la Orihuela Lorente
Teresa Maria Carretero Gallego
Maria Carmen Ortiz Gutiérrez
Laura Gaspar Martín
Joaquim Framis Amatllé
Maria Gemma Monlleó Allué
Montserrat Vall·llosera Culell
Anna Estival Pujol
Francisco Javier González Lara
Francisco Antonio Martín Ruiz
Soledad Iñíguez Gómez

Tècnic superior
Tècnic mig
Auxiliar administrativa
Tècnic mig
Auxiliar administrativa
Administrativa
Administratiu
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Peó
Peó
Tècnic mig

Maig 2007
Lluís Obach Martínez
Marc Jiménez Prat
Jordi Riera Fradera
Alena Moragas Tarragón

Tècnic superior
Vigilant d’incendis
Vigilant d’incendis
Tècnica auxiliar de biblioteca
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Marc Jaumandreu Estany
Anna Ayllo Mohino
Pere Purrà Herbera
Anna Millán Domènech
Marc Vila Clopés
Estel·la Orihuela Lorente

Administratiu
Administrativa
Peó
Tècnic auxiliar
Tècnic auxiliar
Auxiliar administrativa

Juny 2007
Maria Neus Selga Martí
Sílvia Gordón López
Irene Linares Cid
Montserrat Pérez Zamora
Vanessa Cañada Vallespín
Maria Gemma Monlleó Allué
Montserrat Vall·llosera Culell
Anna Estival Pujol
Elisenda Navarro de Llobet
Maria Blanca Barcala Pau
Núria Peña Pio
Antonio Corpas López
Juan Miguel Molina Martín
Sofia España Gómez
Judith Calaf Castelló
Núria Moles Avariento
Júlia Serrano Pinilla
Joan Albert Vallespí Castella
Estel·la Orihuela Lorente
Jordi Blas Flores
Anna Maria Martínez Maestro

Tècnic mig
Tècnic mig
Treballadora social
Auxiliar administrativa
Tècnic mig
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Peó
Peó
Peó
Oficial
Peó
Auxiliar administrativa
Controladora de taula
Controladora de taula
Controladora de taula
Controlador de taula
Auxiliar administrativa
Vigilant d’incendis
Treballadora familiar

15. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde explica que hi ha dues preguntes presentades per escrit pel grup
municipal del PSC, una de les quals (referida a la ubicació dels espais de la Festa
Major) ha quedat ja contestada al principi d’aquesta sessió. L’altra pregunta és
sobre els habitatges socials.
9

El Sr. Castaño pregunta quantes sol·licituds s’han rebut per optar
a un dels 36 habitatges de protecció oficial de lloguer, un cop
exhaurit el termini de presentació? Quantes d’aquestes
sol·licituds reuneixen els requisits establerts?

El Sr. Mas explica que, efectivament, el passat mes de maig s’acabava el termini
de presentació de sol·licituds per optar a un habitatge de protecció oficial de
lloguer, i han estat presentades un total de 166 sol·licituds, de les quals un 49%
correspon a joves, un 10% a gent gran, un 8% a persones amb discapacitat, un
1% a entitats sense ànim de lucre i un 32% a la resta de població en general.
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Està previst que al mes setembre es publiqui la relació provisional d’admesos i
exclosos, i a partir d’aquesta publicació les persones excloses disposaran de 15
dies per fer al·legacions, per aportar els documents que els manquin o per fer les
correccions oportunes. El calendari previst és que a finals d’any es publiqui la
relació d’admesos definitiva i, al finalitzar les obres, els habitatges ja estiguin
adjudicats. En la relació provisional d’admesos i exclosos, hi ha 32 sol·licituds
admeses i 134 d’excloses, però s’ha de dir que la majoria d’aquestes exclusions
és perquè els manca algun document o justificant dels requerits; tindran
oportunitat d’esmenar aquestes mancances a partir del mes de setembre. En tot
cas, si voleu que us ampliï la informació sobre aquest tema, estic a la vostra
disposició.
El Sr. Castaño agraeix la informació facilitada pel Sr. Mas i comenta que aquesta
dada (les 166 sol·licituds) és molt important per veure les necessitats i la
demanda habitatge de lloguer a Sant Celoni, sobretot a l’hora de plantejar les
polítiques d’habitatge.

9

A continuació el Sr. Capote es dirigeix al regidor de Cultura, Sr.
Cuminal, i li comenta que fins al dia d’avui no se li ha notificat el
seu nomenament per part de l’Alcaldia com a president del
Consell de Poble de la Batllòria. Per aquest motiu no ha pogut
participar en les reunions que s’han fet sobre la Festa Major de la
Batllòria. Arrel d’algunes queixes que m’han arribat –diu-, voldria
preguntar quin criteri s’ha seguit enguany per donar l’explotació
del bar de la Festa Major a la Penya Culé, igual que l’any passat?

El Sr. Cuminal respon que desconeix quin dia se li ha comunicat al Sr. Capote la
seva designació com a president del Consell de Poble de la Batllòria. Però en tot
cas –diu-, recordo que en el darrer Ple municipal es va aprovar que vostè seria la
persona que representaria al grup municipal del PSC en el Consell de Poble i que,
per ser la llista més votada a la Batllòria, n’ocuparia la presidència. Potser la
formalitat tècnica ha tardat uns dies, però ja es va dir que vostè era la persona
designada per presidir el Consell. Pel que fa a la pregunta, com que el procés de
renovació del Consell de Poble segueix el seu procés, el tema de la Festa Major
de la Batllòria, atesa la seva urgència, es va assumir des de la Regidoria de
Cultura. Es van enviar cartes a totes les entitats, convidant-les a participar i
valorem molt positivament les aportacions i els suggeriments fets per uns i
altres. Això ens ha permès elaborar conjuntament un programa de Festa Major
en el que tots s’hi sentien molt a gust. Potser sí que en alguna qüestió alguna
entitat concreta va manifestar que no s’hi havia sentit del tot còmoda. El criteri
que s’ha seguit per part de la Regidoria de Cultura en el tema del bar va ser que
el portés la mateixa entitat que l’any passat, atès que anàvem molt justos de
temps per tancar el programa de la Festa Major. A mi em generava certa
incomoditat perquè això trencava amb el procés participatiu i es convertia en
una reunió bilateral de la Regidoria de Cultura amb una sola entitat. I es va
decidir que, passada la Festa Major, aquest tema es posaria sobre la taula i
s’obrirà un procés participatiu per decidir quin model de bar volem per a la Festa
Major de la Batllòria i si les entitats volen assumir la seva gestió. Però, en tot
cas, aprofito per dir que valoro molt positivament que totes les entitats que es
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van convocar van venir a la reunió i el programa de la Festa Major s’ha fet de
manera participativa entre tots.
El Sr. Capote insisteix en la seva pregunta i diu que hi havia una altra entitat
que també estava interessada en portar el bar de la Festa Major. Per quin criteri
se li ha tornat a donar a la Penya Culé?
El Sr. Cuminal explica que en les dues reunions que es van fer amb les entitats
de la Batllòria es va parlar de tot allò que la gent va voler que es parlés. Però
algunes coses no es van debatre o no es van qüestionar, com ara aquesta de qui
es feia responsable del bar. Per aquest motiu es va seguir amb la proposta de
l’any passat. Només portàvem 10 dies al govern municipal i s’havia de tancar el
tema de la Festa Major d’agost de la Batllòria. Per això, atesa la urgència, vam
considerar prendre com a punt de partida orientatiu el programa de l’any
anterior i les entitats que se’n van ocupar. El criteri per no obrir el debat sobre la
qüestió del bar és perquè el tema no va sortir quan totes les entitats eren a la
reunió, sinó en una altra reunió bilateral amb entre aquesta entitat i jo. Però
vam quedar que aquest tema s’ha de debatre entre tots de cara al futur.
El Sr. Capote pregunta per què no es va fer un sorteig si hi havia altres entitats
interessades en portar el bar?
El Sr. Cuminal reitera que aquest tema va sortir un cop ja s’havia tancat el
programa de la Festa Major i ja no hi éren tots a taula per poder decidir quina
era la millor manera de procedir. A partir d’ara, seran les entitats de la Batllòria
les qui decidiran quants bars volen fer, quanta gent els vol gestionar, de quina
manera es volen organitzar, si es volen fer barraques com a Sant Celoni, o el
que vulguin. Fins i tot el tema es pot debatre de cara a la Festa Major d’hivern.
Jo no tinc cap interès especial en si hi ha d’haver un bar o dos. El que voldria és
que ningú pogués pensar que s’han pres decisions fora de la taula on hi eren
totes les entitats. La nostra idea és que tothom pugui participar i que les
decisions es prenguin entre tots, no pas en una reunió només a dues bandes, ja
que quan hi eren totes les entitats al davant el tema no es va plantejar.
El Sr. Capote diu que el Sr. Cuminal no ha contestat a la seva pregunta perquè
hi havia una altra entitat interessada en gestionar el bar, que també col·labora
en l’organització de la Festa Major, i que volia aprofitar aquesta oportunitat per
fer ingressos, i més quan l’altra entitat ja havia portat el bar l’any passat. Potser
que siguem una mica equitatius. Jo entenc que no es poden canviar els actes
que ja estan programats, però la concessió del bar és potestat de l’Ajuntament i
això es pot canviar quan es vulgui.

9

El Sr. Capote formula una altra pregunta, en aquest cas dirigida al
Sr. Mas. No poso en qüestió –diu- que la contractació de personal
és competència de l’equip de govern, això vagi per endavant, però
voldria saber per quina raó no s’ha renovat el contracte a una
treballadora, quan abans un tècnic li havia dit que supliria les
vacances d’una altra treballadora a la Regidoria de la Batllòria, i

72

tot això sense cap mena d’explicació. Ja que no se li ha donat a
ella, a veure si me la podries donar a mi...
El Sr. Mas diu que en aquest moment no disposa de tota la documentació, però
el Sr. Capote el pot venir a veure qualsevol matí a l’Ajuntament o poden trobarse a la tarda, per parlar-ne amb tota la informació al davant; o bé pot
respondre-li per escrit, si ho prefereix.
El Sr. Capote diu que aquesta treballadora li ha ensenyat una graella feta pel
nou equip de govern, en la qual es comptava amb ella per fer una suplència de
vacances durant el mes d’agost. I de cop li han dit que no li renoven el
contracte, sense cap explicació. Sembla clarament una decisió política, ja que els
tècnics comptaven amb ella. I es dóna el cas que és una veïna de la Batllòria, i
que anava a fer una substitució a una treballadora de la Regidoria de la Batllòria.
Voldria saber el per què d’aquesta decisió.
El Sr. Mas respon que tot té un fonament tècnic i està perfectament justificat. I
atès que, pel que sembla, implica a altres àrees, és millor trobar-nos amb els
tècnics corresponents, amb tota la documentació al davant, per donar-li al Sr.
Capote tota la informació d’aquest cas. I si no li va bé de reunir-se al matí, li
ofereix la possibilitat de reunir-se a la tarda per contestar-li.

9

El Sr. Capote formula un prec a l’equip de govern: que se’l tingui
en compte, com a president que és del Consell de Poble de la
Batllòria, igual com l’anterior govern va fer amb la persona que
ocupava fins ara la presidència del Consell.

El Sr. Deulofeu respon que ho tindran ben present.

9

Intervé el Sr. Castaño per formular més precs. Abans –diu- s’ha
mostrat una taula amb les retribucions dels càrrecs electes, els
d’ara i els d’abans, i els números, com algú ha dit, són matemàtica
pura. Però, sense entrar a discutir les xifres, s’ha de tenir en
compte que alguns regidors percebrem determinades quantitats
en concepte d’indemnitzacions, que segurament augmentaran
respecte de la quantitat que fins ara hi havia assignada per aquest
concepte. I això no s’ha dit. Pel que fa a la transparència,
demanem que la Junta de Govern Local sigui un òrgan obert a tots
els grups municipals i s’estudiï la possibilitat de que el nostre
grup hi pugui estar present.

El Sr. Deulofeu diu que recull el prec del Sr. Castaño, però recorda que aquesta
mateixa petició li va ser plantejada a ell pel grup municipal de CiU en la darrera
legislatura, i no va ser considerada.
El Sr. Castaño respon que ara els temps han canviat, a Sant Celoni i a molts
llocs. Per exemple, a Barcelona els grups de l’oposició estan presidint Comissions
informatives. I això –diu- és una mostra de que les coses canvien, i de que hi ha
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d’haver més participació i més transparència a tot arreu. També a Sant Celoni
hem de fer un esforç entre tots, i deixar enrera els hàbits que hi ha hagut durant
molts anys, quan jo era alcalde i abans i tot. Ara hi ha eines noves com són les
Comissions informatives, que anteriorment bans no existien. I crec que és bo
que tots els grups polítics de l’Ajuntament puguem estar a tot arreu.
El Sr. Deulofeu diu que recull el prec i que ho tindrà en compte per tal de que
sigui recíproc. Moltes gràcies.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:00 hores de la
nit, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde

El secretari
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